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Mae’r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o’n hunanasesiad
blynyddol. Os ydych yn derbyn gwasanaeth gennym
rhowch wybod i ni os ydych yn meddwl bod yr
adroddiad hwn yn ddisgrifiad teg o’ch profiadau. Mae
eich barn yn bwysig i ni ac yn hanfodol os ydym am
barhau i wella’r hyn a wnawn ac yn ei gyflawni ar ein
blaenoriaethau yn y dyfodol.
Os ydych yn darllen hwn ar y we, yna mae yna ddolenni
(mewn print bras) drwy’r ddogfen os ydych am ddarllen
mwy am brosiectau unigol. Ar gyfer geiriau sydd wedi’u
tanlinellu mae geirfa ar ddiwedd y ddogfen a allai
helpu i esbonio geiriau a thermau anghyfarwydd.
Rydym yn croesawu eich sylwadau ar fformat
yr adroddiad hwn, yn enwedig a yw’n cynnwys
gwybodaeth sy’n ddefnyddiol ac o ddiddordeb i chi
mewn fformat addas.
Gallwch ysgrifennu neu anfon e-bost:
Neil Ayling,
Prif Swyddog
Gwasanaethau Cymdeithasol
Llawr 1af, Cam 1,
Neuadd y Sir, YR WYDDGRUG
Sir y Fflint CH7 6NF
e-bost: neil.j.ayling@siryfflint.gov.uk
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Cyflwyniad
Hwn yw ein pumed Adroddiad Blynyddol a’r olaf,
yr olaf yn yr ystyr y bydd yn wahanol yn y dyfodol,
gan y bydd gennym ffordd newydd o adrodd ar
gyfer y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant newydd. Yn bersonol, rwyf wedi croesawu’r
cyfle blynyddol hwn i fyfyrio ar waith caled a
llwyddiannau ein staff a phartneriaethau wrth
gefnogi plant, teuluoedd a gofalwyr yn Sir y Fflint.
Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi bod yn cyfri’r dyddiau tan
y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant sy’n dod i rym
ar 6 Ebrill 2016, gan gynrychioli amser nodedig ar gyfer gofal
cymdeithasol yng Nghymru. Mae’n mynd i olygu newid i bopeth
a wnawn o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol. Drwy gydol yr
adroddiad hwn byddwch yn darllen am bethau yr ydym yn ei
wneud yn barod ar gyfer y Ddeddf.
Wrth baratoi ar gyfer y Ddeddf, rydym yn cydnabod yr angen
am Strwythur Uwch-Reoli addas ar gyfer y swydd. Bellach ar
waith, mae’r model yn gweithio mewn ffordd wahanol, gan
ganolbwyntio ar anghenion teuluoedd, gyda’r holl Reolwyr â rôl
o ran gwasanaethau Plant ac Oedolion. Un fantais fawr o hyn
yw sut mae gwasanaethau Plant ac Oedolion nawr yn gweithio
llawer mwy trwy’i gilydd. Nid yw pobl yn ffitio’n daclus i mewn i
gategorïau, ac mae’r strwythur hwn yn rhoi mwy o hyblygrwydd i
ni, i ymateb mewn un ffordd gydlynol.
Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Mae’r Ddeddf hefyd yn golygu ein bod yn cael sgwrs newydd
gyda phobl, ac mae hyn yn dechrau yn ein ‘drws ffrynt’. Rydym
eisiau gwybod beth sy’n bwysig i bobl. Yna, trwy weithio gyda’n
gilydd, rydym yn awyddus i ddod o hyd i’r ateb cywir a fydd yn
helpu i wella lles a hybu annibyniaeth. Yn adroddiad y llynedd,
roeddem yn dweud wrthych ein bod yn adeiladu Pwynt Mynediad
Sengl i oedolion, sef ein hymateb i ofynion y Ddeddf i ni ddarparu
Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth. Gallwch ddarllen
am y cynnydd yr ydym wedi ei wneud, gan weithio gyda
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Introduction
phartneriaid allweddol i wneud i hyn ddigwydd. Rydym hefyd wedi
gwneud newidiadau i’n strwythur gweithredol yn y Gwasanaethau
Plant. Mae’r strwythur newydd hwn yn gweld trefniant gweithio
newydd wrth ddrws ffrynt y Gwasanaethau Plant sy’n cryfhau’r
cysylltiadau gydag ymyrraeth gynnar ac yn gwella ansawdd ein
hymateb i deuluoedd.
Mae’r Ddeddf yn gyfle cyffrous i ni fwrw ymlaen â gwasanaethau
yng Nghymru, ac yma yn Sir y Fflint rydym wedi achub ar y cyfle
hwn. Fel y byddwch yn darllen drwy gydol yr adroddiad hwn, rydym
ar y blaen yn ein ffordd o feddwl a pharodrwydd er gwaethaf yr
heriau sy’n ein hwynebu. Mae’r sefyllfa gyllidebol a’r galw cynyddol
gyda mwy o gymhlethdod angen gosod heriau gwirioneddol ar
ein gwasanaethau ac mae hyn yn parhau i gynyddu, flwyddyn
ar ôl blwyddyn. Ar lefel y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r
Cyngor rydym wedi cael trafodaethau arwyddocaol iawn gyda’r
gymuned a digwyddiadau cyhoeddus ar lefel uchel, i rannu’r
dewisiadau mawr sy’n ein hwynebu gyda phobl ac i geisio eu
barn. Yr hyn sy’n glir yw’r gefnogaeth wirioneddol sy’n bodoli ar
gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol fel blaenoriaeth a realaeth
bod angen i’r cyngor weithio’n dda gyda chymunedau a phob
partner i wneud yr arbedion tra’n cynnal ansawdd. Mae’n rhaid
i ni sicrhau effeithlonrwydd ac mae gennym ystod o ddulliau,
nad ydynt yn boblogaidd gyda phawb. Mae ein dulliau wedi eu
cynnwys yn ein cynllun busnes yr ydym wedi bod yn gweithio’n
galed i’w gyflawni yn ystod 2015. Mae un cynnig yn cynnwys
archwilio modelau darparu amgen ar gyfer ein gwasanaethau
cyfleoedd gwaith i bobl ag anableddau dysgu. Yn y bôn rydym yn
credu y bydd symud i fodelau darparu amgen yn helpu i ddiogelu
Adroddiad Perfformiad 2015-2016

a gwella rhai gwasanaethau. Roeddem wedi adrodd y llynedd y
byddem yn gwneud £2 filiwn o arbedion effeithlonrwydd ariannol
yn 2015/2016. Rydym yn falch o adrodd ein bod wedi cyflawni
hyn drwy weithio’n wahanol i gefnogi pobl ag anableddau dysgu,
ailstrwythuro a newid y ffordd rydym yn gwneud busnes yn y
gwasanaethau i blant, drwy weithio’n well mewn partneriaeth
gyda’r gwasanaeth iechyd a gweithio mwy effeithlon ac effeithiol
ar draws y gwasanaeth cyfan. Rydym yn gwbl ymroddedig i bobl
a’n partneriaid fod yn rhan o siapio sut yr ydym yn symud ymlaen a
dyna pam y byddwn yn parhau i ymgynghori. Mae gan bobl lais ac
mae rheolaeth yn bwysig i ni, hyd yn oed pan fyddwn yn gwybod y
bydd yn anodd ac yn heriol.
Mae ein sector gofal hefyd yn wynebu heriau sylweddol o
ganlyniad i nifer o ffactorau yn dod at ei gilydd. Yn benodol y
cynnydd yn y galw am wasanaethau wrth i’n poblogaeth heneiddio,
ar yr un pryd, mae ein darparwyr cartrefi gofal a gofal cartref yn
gweld pwysau ar eu busnesau a ddaeth yn sgil effaith y Cyflog Byw
Cenedlaethol yn dod ar adeg pan mae yna hefyd heriau go iawn i
gyllid Sectorau Cyhoeddus.
Gallwn eich sicrhau ein bod yn gwbl barod i ateb pob un o’n heriau
a thrwy weithio gyda’n gilydd, gyda’r gymuned, byddwn yn chwilio
am atebion creadigol ac arloesol. Wrth i strwythur ardal newydd
ar gyfer gwasanaethau iechyd cymunedol Bwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr ddod yn fwy aeddfed rydym yn hyderus y byddwn
yn gweithio’n effeithiol gyda’i gilydd i sicrhau bod pobl yn gadael yr
ysbyty pan fyddant yn barod, a bod y gefnogaeth gymunedol sydd
ei hangen ar gael yn hawdd. Mae symud gwasanaethau allan o’r
ysbyty i leoliad cymunedol yn un o flaenoriaethau’r Gweinidog dros
Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
Rydym yn gweithio fwyfwy ag awdurdodau lleol eraill yng Ngogledd
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Introduction
Cymru, gan elwa ar fanteision cyfuno dysgu ac adnoddau. O fewn
Sir y Fflint mae ein perthynas gref gyda’r trydydd sector yn hanfodol
gan ein bod angen iddynt weithio gyda ni i ddod o hyd i atebion.
O fewn y Cyngor mae gennym y gefnogaeth gorfforaethol i fwrw
ymlaen i foderneiddio ein gwasanaethau er mwyn sicrhau eu bod
yn effeithlon ac yn gynaliadwy. Mae’r Cyngor yn parhau’n gwbl
ymroddedig i Wasanaethau Gofal Cymdeithasol, ac ni fydd yn ofni’r
heriau sydd o’n blaenau. Yn olaf, mae gennym uwch wleidyddion
cefnogol a gweithlu teyrngar a chreadigol, sy’n gwneud eu gorau
glas i bobl bob dydd yn Sir y Fflint. Rwy’n gwybod hyn o’r nifer
o lythyrau canmoliaeth rwy’n eu derbyn, yr acolâdau, y gwobrau
a’r archwiliadau cadarnhaol. Yn newydd i 2015, enillodd ein
Gwasanaeth Blynyddoedd Cynnar a Chefnogi Teuluoedd Acolád
yn y categori ‘Gwell canlyniadau drwy weithio gyda’n gilydd’,
a chawsom ein cymeradwyo am arfer gorau yng Nghymru yn
adolygiad cartrefi gofal diweddar y Comisiynydd Pobl Hŷn, sef ‘Lle
i’w Alw’n Gartref?’

a chyfleoedd hyfforddiant i bobl â phroblemau iechyd meddwl,
yn ategol i’r busnes newydd hwn rydym yn falch bod Clic Dwbl
wedi cytuno i ddylunio’r adroddiad hwn. Rydym yn falch iawn y
bydd Sian, un o weithwyr Clic Dwbl, yn rhannu ei stori adferiad yn
ein Cynhadledd Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol, sydd yn
addas, gan mai’r thema ar gyfer eleni yw ‘mae pobl yn ganolog
i bopeth a wnawn’. Eleni roedd ein Gwobrau Balchder Sir y Fflint
ar eu newydd wedd, gyda fformat anffurfiol a aeth i lawr yn dda
a digwyddiad llwyddiannus arall lle roeddem yn dathlu ein pobl
ifanc sy’n derbyn gofal. Mae gennym fwrdd Diogelu newydd gyda’r
holl wasanaethau yn cael eu cynrychioli, gan fod diogelu o bwys
i bawb. Rydym yn hynod falch o fod yr Awdurdod Lleol cyntaf yng
Ngogledd Cymru i ennill statws sefydliad sy’n ystyriol o ddementia
ac mae hyn wedi digwydd mewn dwy o’n trefi hyd yn hyn, y Fflint
a Bwcle. Mae cymaint mwy ac rydym wedi bod yn falch o allu bod
yn dyst a chynnig ein cefnogaeth i rai datblygiadau cyffrous dros y
flwyddyn. Eto, nid ydym yn hunanfodlon ac rydym yn gwybod bod
angen i ni wneud mwy i gyflwyno newid llwyddiannus ymhellach,
mewn hinsawdd ariannol anodd, os ydym am barhau i gefnogi
pobl yn dda yn Sir y Fflint.

Roedd ein hadroddiad Archwilio Gwasanaethau Plant, a
gyhoeddwyd ym mis Medi, yn nodi bod ‘gwasanaethau plant yn Sir
y Fflint yn cael eu darparu gan weithlu profiadol a chymwys gyda
chymwysterau addas sy’n gallu cwrdd ag anghenion plant, pobl
ifanc a’u teuluoedd’.
Mae wedi bod yn flwyddyn brysur, gyda datblygiadau cyffrous
a newydd. Un enghraifft yw WARM, prosiect newydd ac unigryw
i Ogledd Cymru, sy’n cefnogi pobl sy’n gwella o broblemau
cyffuriau ac alcohol. Roeddem wrth ein bodd pan ddaeth Clic
Dwbl yn Fenter Gymdeithasol yn 2015, yn darparu gwaith â thâl
Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Neil Ayling
Chief Officer
Social Services

Councillor Christine Jones
Cabinet Member for
Social Services
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Cyngor Sydd
Wedi’i
Lywodraethu’n
Dda ac yn
Perfformio’n Uchel
Mae Sir y Fflint yn parhau i fod yn Gyngor sy’n cael
ei lywodraethu’n dda ac yn perfformio’n uchel. Mae
gennym Hunaniaeth Gorfforaethol cryf gyda Phrif
Dîm Gweithredu yn darparu arweiniad cydlynol a
phroffesiynol. Mae gennym fframwaith llywodraethu
cadarn sy’n cynnwys set glir o flaenoriaethau
sefydliadol, ymagwedd gydlynol at gynllunio/rheoli
ariannol a model gweithredu effeithiol ar gyfer
rheoli risg.

Rheoli Perfformiad newydd (CAMMS) sydd wedi cynorthwyo
tryloywder, prydlondeb ac effeithiolrwydd cyffredinol ein dulliau
perfformio a rheoli risg.
Yn ogystal â’r blaenoriaethau sefydliadol, rydym hefyd wedi
datblygu cynlluniau busnes tair blynedd ar gyfer pob portffolio a
gynlluniwyd i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen drwy adolygu
opsiynau ar gyfer modelau darparu amgen a lleihau costau.
Mae’r model hwn o warchod busnes cymdeithasol y Cyngor,
tra’n cynhyrchu arbedion effeithlonrwydd yn cael ei fonitro’n agos
gan Fyrddau Rhaglen, ac mae’r Bwrdd Rhaglen Moderneiddio
Gwasanaethau Cymdeithasol yn un.
Mae trefniadau ar gyfer atebolrwydd a chefnogaeth yn cynnwys
ystyried materion gwasanaethau cymdeithasol/gofal cymdeithasol
yng nghyfarfodydd Tím y Prif Swyddog, y Bwrdd Rhaglen
Moderneiddio Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n cynnwys uwch
swyddogion ar draws portffolios, Cabinet ffurfiol ac anffurfiol,
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Fforwm
Gwasanaethau Plant.

Blaenoriaethau’r Cyngor
Rydym yn parhau i gael ymdeimlad clir o bwrpas a chyfeiriad; gan
adeiladu ar ddwy o’n blaenoriaethau a rennir gyda’n partneriaid ar
lefel Sirol ac wyth blaenoriaethau ar gyfer y Cyngor ei hun. Y llynedd
fe amlygwyd y byddai’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyfrannu’n
bennaf at 3 o’r Blaenoriaethau Corfforaethol a dyma grynodeb
o’r pethau yr ydym wedi ei wneud i gyflawni ein blaenoriaethau
(manylion pellach o fewn yr adroddiad):

Mae ein fframwaith llywodraethu ar gyfer monitro ac adrodd wedi
cael ei atgyfnerthu ymhellach eleni drwy fabwysiadu datrysiad
Adroddiad Perfformiad 2015-2016
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Cyngor Sydd Wedi’i Lywodraethu’n
Dda ac yn Perfformio’n Uchel

Blaenoriaeth

Is-flaenoriaeth

Effaith

Seilwaith Trafnidiaeth a
Gwasanaethau

Mynediad diogel at waith,
gwasanaethau a chyfleusterau
lleol

Datblygu Cynaliadwy a
Rheoli Amgylcheddol

Datblygiad amgylcheddol sy’n
manteisio i’r eithaf ar fanteision
cymdeithasol ac economaidd

Datblygu Cymunedau

Cefnogi cymunedau i fod yn
wydn

Gwella Rheoli Adnoddau

Gwasanaethau rheng flaen yn
cael eu cefnogi yn effeithiol ac
effeithlon

Amgylchedd
Blaenoriaeth

Is-flaenoriaeth
Tai Priodol a Fforddiadwy

Tai

Tai Modern, Effeithlon ac
Wedi’u Haddasu

Effaith
Gwella dewis ac ansawdd
tai lleol

Byw’n Annibynnol
Byw’n Dda

Gwasanaethau Iechyd
a Gofal Cymdeithasol
Integredig
Diogelu

Economi a
Menter

Sgiliau a
Dysgu
Cymunedau
Diogel
Tlodi

Twf y Sector Busnes

Galluogi mwy o bobl i fyw yn
annibynnol ac yn dda gartref
Sicrhau bod oedolion, pobl ifanc
a phlant yn cael eu diogelu
Tyfu’r economi a chreu swyddi

Adfywio Trefol a Gwledig
Prentisiaethau a
Hyfforddiant
Addysg wedi’i Moderneiddio
ac yn Perfformio’n dda
Diogelwch Cymunedol
Gwneud y mwyaf o incwm
Tlodi Tanwydd
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Gwella’r ddarpariaeth dysgu
a chyfleoedd i gyflawni gwell
canlyniadau i ddysgwyr
Cadw pobl a chymunedau’n
ddiogel
Diogelu pobl rhag tlodi

Cyngor
Modern ac
Effeithlon

Rydym yn gweithio gyda’n gilydd fel Cyngor ar draws meysydd
gwasanaeth i gyflawni ar y Cynllun Gwella ac mae gan y
Gwasanaethau Cymdeithasol rôl allweddol wrth gynorthwyo i
gyflawni blaenoriaethau gwella Cyngor corfforaethol ehangach. Yn
ystod 2015/16 mae’r rhain wedi cynnwys cyfrannu at ein Strategaeth
Asedau gyda gostyngiadau yn ein gofod swyddfa ac adlinio
gwasanaethau a lleoliadau i ddod â nhw yn nes at gymunedau
lleol. Mae hyn yn cael ei gyfuno â defnyddio ein cyfleusterau Sir
y Fflint yn Cysylltu i ddarparu mwy o sgôp o wasanaethau a’r
cynlluniau ar y gweill i adeiladu Pwynt Mynediad Sengl (SPOA),
gwasanaeth ‘ymateb cywir cyswllt cyntaf’ ar gyfer oedolion yn Sir y
Fflint sydd angen cefnogaeth. I’r gwrthwyneb, mae gwasanaethau
o bob rhan o’r Cyngor yn gweithio i gefnogi pobl ddiamddiffyn
a chyflawni blaenoriaethau sy’n effeithio ar iechyd a lles ein
cymunedau lleol e.e. cefnogi cymunedau gwydn a gweithgar, eu
cadw’n ddiogel trwy fynd i’r afael ag effeithiau tlodi (gwasanaethau
dyledion a chyngor a mesurau gwella tlodi tanwydd) a darparu
mwy o gartrefi fforddiadwy a thai o ansawdd.
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Dda ac yn Perfformio’n Uchel
Ar gyfer 2016/17 bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn parhau i
gyfrannu at y blaenoriaethau corfforaethol drwy’r tri is-flaenoriaeth
o dan y flaenoriaeth ‘Byw’n Dda’ y mae’r Gwasanaethau
Cymdeithasol yn atebol am arwain:

1. Gwella ansawdd bywyd drwy hyrwyddo byw’n
		annibynnol
2. Helpu mwy o bobl i fyw yn annibynnol ac yn dda yn y 		
		 cartref drwy Wasanaethau Cymunedol, Cymdeithasol ac 		
		Iechyd integredig
3. Sicrhau bod oedolion, pobl ifanc a phlant yn cael eu 		
		diogelu

Mae gwelliannau sy’n ymwneud â’r is-flaenoriaeth diogelu (rhif
3) yng Nghynllun Gwella’r Cyngor wedi cael eu gwneud ynghylch
Bwrdd Diogelu Corfforaethol newydd, sy’n datblygu amrywiaeth o
ddulliau cefnogi ac ymwybyddiaeth ar gyfer holl feysydd y Cyngor.

Gweithio Gyda’n Gilydd
Rydym yn parhau i fod yn falch o’n hanes blaenorol hirsefydlog
o weithio mewn partneriaeth. Roedd Asesiad Corfforaethol a
gynhaliwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a gyhoeddwyd yn 2015
yn dilysu ein sefyllfa: “Mae gan y Cyngor hanes blaenorol o, ac

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

ymrwymiad parhaus i ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd mewn
partneriaeth a chydweithrediad â chynghorau eraill, sefydliadau’r
sector cyhoeddus, busnes a phartneriaid yn y sector gwirfoddol.”
Rydym yn parhau i werthfawrogi a thrin ein partneriaid gyda
chydraddoldeb, gan weithio i flaenoriaethau a rennir gydag
ymdrech ar y cyd i gyflawni pethau.
Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol (BGLl) wedi parhau i wneud
cynnydd da, mireinio ei flaenoriaethau i ddau o bedwar, ond
cadw’r flaenoriaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a gofal iechyd o
“Bobl yn cael iechyd, lles ac annibyniaeth”. Mae’r is flaenoriaethau
dan y pennawd hwn wedi cael eu hadnewyddu gyda ffocws
penodol ar feysydd lle bydd gweithio mewn partneriaeth yn rhoi
gwerth ychwanegol i’n cymunedau.
Rydym hefyd wedi gwella ein perthynas waith agos ymhellach
gyda BIPBC. Eleni rydym wedi gweithio gyda’n gilydd i leihau oedi
wrth drosglwyddo gofal, gwella amseroedd ymateb ar gyfer mân
addasiadau therapi galwedigaethol, a gwella ansawdd gofal
lliniarol yn Sir y Fflint, ymhlith ystod o ddatblygiadau eraill. Rydym yn
gobeithio y flwyddyn nesaf y byddwn yn sicrhau adnodd iechyd o
fewn ein Pwynt Mynediad Sengl, a pharhau’r berthynas gref hon.

Ymgysylltu â’n Cymunedau
Fel rhan o ‘gydweithio’ rydym wedi ymgymryd ag amrywiaeth
gynyddol o ddigwyddiadau ymgynghori ac ymgysylltu â’n
cymunedau; yn benodol o amgylch y gyllideb ar gyfer 2015/16,
ond hefyd yn canolbwyntio ar ein blaenoriaethau a chanolbwyntio
ar ein gwerthoedd fel busnes cymdeithasol gyda gwasanaethau
cyhoeddus ar flaen ein heriau ariannol.
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Cyngor Sydd Wedi’i Lywodraethu’n
Dda ac yn Perfformio’n Uchel
Eleni rydym wedi cynnal amrywiaeth o weithgareddau i ennyn
diddordeb y gymuned o fewn y gwaith o ddatblygu gwasanaethau.
Gyda chyd-gynhyrchu gwasanaethau gofalwyr, datblygiadau
pellach o daliadau uniongyrchol, ac ymgynghori mewn trefniadau
byw â chymorth, ynghyd ag ystod o enghreifftiau eraill a gynhwysir
yn yr adroddiad hwn, rydym yn teimlo eleni bod trigolion Sir y Fflint
yn chwarae mwy o ran yn ein gwasanaethau gofal cymdeithasol
nag erioed o’r blaen.

Gweithio gydag Aelodau
Eleni mae’r gwasanaethau cymdeithasol wedi parhau i weithio’n
agos gydag aelodau etholedig, i sicrhau y gallant ymgymryd â’u
rolau gyda’r wybodaeth fwyaf posibl, ynghylch ein gwasanaethau
a’r cyd-destun y maent yn gweithredu ynddo. Eleni, rydym wedi
ymgymryd ag amrywiaeth o weithdai i roi gwybod i aelodau
ar faterion o rianta corfforaethol a’r Ddeddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, i Unigrwydd ac Unigedd a
Dementia. Ar ben hynny, mae ein Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal
Cymdeithasol ymrwymedig a phrofiadol wedi cyfarfod fel mater
o drefn i herio a chraffu ar agendâu allweddol o fewn gofal
cymdeithasol yn Sir y Fflint.

Adnoddau
Rydym wedi parhau i wneud cynnydd sylweddol er bod ein
hadnoddau’n cael eu lleihau o flwyddyn i flwyddyn. Dechreuodd
ein ‘bwlch’ a ragwelwyd ar gyfer 2015/16 yn £18.3m; lle datblygwyd
strategaeth tair rhan fel ein Strategaeth Ariannol Tymor Canolig
i bontio’r bwlch: diwygio’r gwasanaeth; stiwardiaeth ariannol
corfforaethol a gweithio gyda Llywodraeth Cymru. Mae cyflawni’r
tri maes hwn yn llwyddiannus yn golygu bod y Cyngor wedi gallu
gosod cyllideb gytbwys yn Chwefror 2016 ar gyfer y flwyddyn
ariannol nesaf. Rydym eisoes yn cynllunio ar gyfer 2017/18 a thu
hwnt ac yn parhau â’n hethos i ddiogelu gwasanaethau rheng
flaen fel ein blaenoriaeth, tra’n gweithio gyda chymunedau a
Llywodraeth Cymru i adeiladu gwasanaethau gwydn a chynaliadwy
ar gyfer y dyfodol.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016
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Mwy o Lais a
Mwy o Reolaeth
Yn Sir y Fflint rydym yn anelu at fod y gorau am roi
mwy o lais a mwy o reolaeth i ddinasyddion yn eu
bywydau bob dydd. Eleni mae’r Gwasanaethau
Cymdeithasol wedi datblygu hyn ymhellach drwy
fuddsoddi yn yr ethos hwn i sicrhau fod gennych
chi, ein dinasyddion, fwy o lais yn y gwasanaethau
rydych yn eu derbyn, a mwy o reolaeth dros eu
cynllunio a’u darparu. Rydym wedi defnyddio
amrywiaeth o ddulliau er mwyn ymgynghori gyda’n
dinasyddion dros wasanaethau o’r fath, sy’n cael eu
cynnwys yn y bennod ganlynol.

oedolion oedd angen cefnogaeth, dyma oedd ein ‘drws ffrynt’. Ein
cam cyntaf ym mis Ebrill 2015 oedd i symud ein Cyswllt Cyntaf, Tîm
Derbyn ac Ailalluogi Gwaith Cymdeithasol i Breswylfa, Yr Wyddgrug
(Adeilad Iechyd). Dilynwyd hyn gan ein harbenigwr Cwympiadau
a Chydlynydd y Trydydd Sector, gyda Gofal a Thrwsio yn ymuno â’r
tîm dau brynhawn yr wythnos. Byddwn yn Bwynt Mynediad Sengl
cyflawn pan fydd mewnbwn iechyd yn cael ei gadarnhau, rydym yn
hyderus y bydd yn digwydd eleni. Hwn fydd y pwynt pryd y byddwch
yn clywed am y Pwynt Mynediad Sengl, fel ein gwasanaeth newydd
yn Sir y Fflint i gyflawni’r ddyletswydd o dan y Ddeddf i gyflwyno
Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i iechyd a gofal cymdeithasol wedi
eu cydlynu.

Pwynt Mynediad Sengl
Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)
2014 yn golygu ein bod yn cael sgwrs newydd a gwahanol gyda
phobl, ac mae hyn yn dechrau yn ein ‘drws ffrynt’. Rydym eisiau
gwybod beth sy’n bwysig i bobl. Rydym yn awyddus i glywed
am eu sgiliau a’u galluoedd, y bobl bwysig a lleoedd cymunedol
ym mywydau pobl. Yna, trwy weithio gyda’n gilydd, rydym yn
awyddus i ddod o hyd i’r ateb cywir a fydd yn helpu i wella lles a
hybu annibyniaeth. Yn adroddiad y llynedd, roeddem yn dweud
wrthych ein bod yn datblygu Pwynt Mynediad Sengl (SPOA), ar gyfer
Adroddiad Perfformiad 2015-2016
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Diwrnod

Amser aros ar gyfartaledd ar gyfer
Therapi Galwedigaethol

Gwasanaeth sy’n ymwneud ag ‘Ymateb Cywir Cyswllt Cyntaf’. Mae
cael y Tîm Derbyn yn y Pwynt Mynediad Sengl wedi lleihau’r amser
y mae’n rhaid i bobl aros am rai gwasanaethau megis y clinig
10
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ymdrochi a darnau o offer. Mae’r gallu hwn i ddarparu ymateb
cyflym o fewn 1 i 2 wythnos wedi cael ei gynnal am 12 mis. Mae
Ymyriadau Cyflym i gefnogi annibyniaeth hefyd wedi lleihau effaith
y galw cynyddol ar ein gwasanaethau Ardal Leol tymor hwy. Mae
ein partneriaeth â Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint yn hanfodol
i lwyddiant y Pwynt Mynediad Sengl. Mae cydlynydd trydydd sector
y Pwynt Mynediad Sengl a gyflogir gan Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir
y Fflint sy’n rhan o’r tîm yn chwarae rhan allweddol o ran cryfhau
gwybodaeth y tîm a chysylltiadau gyda’r Trydydd Sector a’r gymuned.
Gallwch weld sut drwy ddarllen am Elsie;

Astudiaeth Achos - Elsie
Mae Elsie yn 83 oed ac yn byw ar ben ei hun, mae hi’n rhannol
ddall ac yn hollol fyddar. Roedd ei mab Martin, sy’n gweithio’n
llawn amser wedi ffonio’r Pwynt Mynediad Sengl gan ei fod yn
poeni am ei fam ar ôl iddi gael codwm yn ddiweddar.
Nid oedd Elsie wedi bod allan o’r tŷ ers dros 2 flynedd, nid oes
ganddi ffrindiau na chymdogion cyfeillgar. Roedd hi’n arfer
mwynhau dawnsio a chanu pan oedd hi’n iau, ond ar ôl i’w
gŵr farw stopiodd fynd allan. Roedd Elsie yn ei chael hi’n anodd
ymgysylltu mewn hobïau blaenorol, oherwydd ei nam a diffyg
rhwydweithiau. Fodd bynnag, roedd hi’n mynegi awydd i wneud
ffrindiau ac o bosibl cymdeithasu pe gallai fynd allan. Mae Martin
wedi bod yn darparu cefnogaeth gyda siopa a glanhau, ond
mae ei amserlenni gwaith wedi gwneud hyn yn anodd.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Cafodd Elise ei hatgyfeirio at y cydlynydd trydydd sector ar gyfer
cefnogaeth y trydydd sector gan aelod arall o’r Tîm, a threfnwyd
ymweliad â’r cartref. Aeth y cydgysylltydd trydydd sector drwy
anawsterau Elsie, ac awgrymodd ychydig o syniadau iddi hi a’i
mab. O ganlyniad, dechreuodd Elsie weithio gyda’r gweithiwr
Ailalluogi trydydd sector gan wneud teithiau byr i’r ardd ac roedd
sefydliad Colli Clyw wedi datrys y problemau gyda’i chymhorthion
clyw fel eu bod yn gweithio’n iawn a gwnaed trefniadau eraill ar
gyfer cymhorthion clyw (cloch y drws, ffôn).
Trefnodd Martin y gwasanaeth siopa a phryd ar glud. Ar gyfer
ei hun, cysylltodd Martin â’r sefydliad gofalwyr a bellach mae’n
teimlo fod ganddo ‘rywun i siarad â nhw’. Mae dolen ar y we ar
gyfer set Sgrabl a wnaed yn arbennig ar gyfer pobl â nam ar eu
golwg, a phrynodd Martin un. Roedd Elsie hefyd wedi cael ffôn
symudol sgrin fawr mae hi’n gallu cyfathrebu drwy neges destun
i ffôn symudol y cydlynydd trydydd sector, felly roedd cyswllt yn
cael ei gynnal heb angen am ymweliadau â’r cartref. Mae Elsie
nawr yn ystyried ymuno â grŵp cymorth colli clyw ac yn gweithio
gyda’r Swyddog i gyflawni hyn.

DEWIS Cymru
Mae ein Pwynt Mynediad Sengl yn dibynnu
ar gael gwybodaeth gyfredol am adnoddau cymunedol lleol. Yr ateb
yw DEWIS Cymru, gwefan genedlaethol a’r lle i gael gwybodaeth
am les, mewn gwirionedd, offeryn defnyddiol i helpu pawb i ddod
o hyd i’w hadnoddau eu hunain yn y gymuned. Gyda’n partneriaid
yn y trydydd sector a phartneriaid iechyd, rydym wedi gweithio’n
galed iawn dros y flwyddyn ddiwethaf er mwyn sicrhau bod digon o
wybodaeth ddefnyddiol am Sir y Fflint i chi. Cymerwch olwg.
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Ymgysylltu a gwrando ar ein Plant sy’n Derbyn Gofal
Mae llais y plentyn wrth wraidd yr hyn a wnawn, ac mae angen inni
sicrhau yn barhaus ein bod yn gwrando, clywed, ac yn gweithredu ar
beth mae plant a phobl ifanc yn ei ddweud wrthym.
Mae gennym Fforwm Cyfranogiad sefydledig sy’n rhoi cyfle pwysig
i blant sy’n derbyn gofal i gyfarfod ei gilydd i rannu profiadau a
siarad allan gyda llais grŵp am eu gofal a’u dyheadau. Dros y 12 mis
diwethaf, mae’r Fforwm Cyfranogiad wedi tyfu o nerth i nerth.
Mae’r grŵp wedi cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau
amrywiol, fel;
•
•
		
•
		
		

Cyfarfod â Chomisiynydd Plant Cymru i drafod dyfodol ei rôl
Creu DVD ar gyfer Gofalwyr Maeth i gael gwell dealltwriaeth
o dderbyn gofal
Rapio am ddiogelwch ar-lein ac adolygu dogfennau
gwasanaethau cymdeithasol i’w gwneud yn fwy cyfeillgar
i blant

Mae aelodau’r Fforwm wedi rhannu eu meddyliau a’u teimladau am
eu profiadau addysgol sydd wedi cyfrannu at ddogfen Strategaeth
newydd Llywodraeth Cymru ‘Gwella uchelgeisiau a chyrhaeddiad
addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru’.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Dyma rai dyfyniadau gan aelodau ynglŷn â’u barn am fod yn rhan o’r
Fforwm Cyfranogiad:

“Mae’n ymwneud â newid barn pobl mewn gofal”
“Mae pawb yn cael ei drin yn gyfartal”
“Rydym yn cyfrannu at ddigwyddiadau a gwasanaethau o 		
fewn Cyngor Sir y Fflint sy’n cynnwys plant mewn gofal”
“Codi materion sy’n bwysig”
“Helpu i wella bywydau pobl”
“Mae’n helpu i roi hwb i’ch hyder”

Mae gwaith yn cael ei wneud i gefnogi pobl ifanc i gael mwy
o ran yn y Fforwm Plant, a hynny o ran ffocws y rhaglen waith
a’u cyfranogiad yn y cyfarfodydd. Yn gadarnhaol, mae materion
diweddar a godwyd gan bobl ifanc drwy Fforwm Plant wedi helpu
i siapio camau blaenoriaeth sydd bellach wedi eu cynnwys yng
Nghynllun Gwella drafft y Cyngor ar gyfer 2016/17.

Balchder Sir y Fflint
Eto eleni roeddem wedi cynnal
ein Gwobrau Balchder Sir y Fflint,
sy’n dathlu cyflawniadau plant
mewn gofal maeth a phobl
ifanc sydd wedi gadael gofal
yn ddiweddar ac yn dal i gael
eu cefnogi gan y timau gwaith
cymdeithasol; roedd dros 100
o blant sy’n derbyn gofal a
rhai sy’n gadael gofal yn bresennol yn y digwyddiad. Mwynhaodd
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pawb y cestyll bownsio, reidiau, hufen iâ, perfformiadau canu
gan Dywysogesau a’r plant sy’n derbyn gofal eu hunain, paentio
wynebau, disgo yn ogystal â derbyn eu tystysgrifau a thlysau!
Edrychwch ar ein lluniau...
Agorodd y Comisiynydd Plant ar gyfer Cymru yr Athro Sally Holland
ein digwyddiad, ynghyd â’r Cynghorydd Ray Hughes, Cadeirydd
Cyngor Sir y Fflint, ac ar Twitter, dywedodd: “Roedd Balchder Sir y Fflint
yn ddigwyddiad llawn hwyl, cynnes, yn canolbwyntio ar y plant yn
dathlu llwyddiannau mawr plant sy’n derbyn gofal - llongyfarchiadau
i bawb”.

Rhoi Mwy o Reolaeth i Bobl Dros eu Gofal
Y llynedd dywedasom ein bod yn adeiladu ar lwyddiant ein cynllun
taliadau uniongyrchol a datblygu mentrau newydd a fyddai’n cefnogi
nifer cynyddol o bobl i gael mwy o ddewis a rheolaeth dros eu
bywydau a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt. Felly, beth ydyn ni
wedi’i wneud?
Rydym:
• Unwaith eto wedi cynyddu’r nifer o bobl sy’n derbyn taliadau
		uniongyrchol.
• Paratoi ar gyfer gweithredu’r Ddeddf, ac wedi cefnogi
		 Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu rheoliadau, codau ymarfer
		 a chanllawiau ymarfer.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

• Gweithio ar bolisi taliadau uniongyrchol newydd a
chanllawiau ymarfer sy’n cyd-fynd â’r Ddeddf.
• Gwneud newidiadau i wneud ein cynllun yn fwy effeithlon
a hygyrch, sy’n cynnwys cynllun cerdyn talu uniongyrchol 		
newydd, ffordd llawer llai beichus i bobl reoli eu harian. Bydd
hyn yn helpu i gefnogi’r cynllun i ehangu wrth symud ymlaen.
• Gyda thaliadau uniongyrchol lleol roedd y sawl oedd
yn eu derbyn yn cefnogi Cyngor Gofal Cymru i ddatblygu a
gweithredu pecyn ar-lein ar gyfer cyflogwyr taliadau 		
uniongyrchol. Cynhaliodd Cyngor Sir y Fflint y lansiad hefyd.
• Canolbwyntio ar hyrwyddo cronfeydd cyfun fel ffordd
effeithlon i bobl ddiwallu eu hanghenion a rennir ar y cyd ac
yn effeithlon.
• Gweithio’n agos iawn gyda nifer o bobl ag anableddau
dysgu, eu rhwydweithiau a chefnogi darparwyr i ddefnyddio
taliadau uniongyrchol fel sail ar gyfer model hynod arloesol
a blaengar o fyw â chymorth.
• Parhau i weithio gyda Chymorthyddion Personol a derbynwyr
taliadau uniongyrchol i archwilio’r potensial ar gyfer mentrau
cydweithredol a micro.
• Wedi diweddaru ein gwybodaeth gyhoeddus i sicrhau bod
pobl yn derbyn gwybodaeth amserol, o ansawdd uchel a 		
chyngor mewn amrywiol ffurfiau.
• Wedi datblygu rhaglen gynefino ar gyfer Cymorthyddion
Personol, i gydnabod ein bod angen buddsoddi yn y rhan
hon o’r sector gofal cymdeithasol i sicrhau bod ganddynt 		
sgiliau ac yn cael cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol.
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Unigoli Byw â Chymorth

Cynllun Porth i Annibyniaeth – Orchard Way

Mae Cyngor Sir y Fflint yn darparu cefnogaeth i bobl ddiamddiffyn
yn eu cartrefi eu hunain ar hyn o bryd. Mae’r gwasanaeth ‘Byw â
Chymorth’ hwn yn darparu ymweliadau cefnogi a chefnogaeth dros
nos i fwy na 50 o bobl mewn tua 20 eiddo ar wahân ar draws Sir y
Fflint.

Eleni gwelwyd ni yn partneru gyda thri dyn ifanc, a’r darparwr o’u
dewis, i ddatblygu model newydd o fyw â chymorth a anelwyd at
gefnogi mwy o annibyniaeth, diwylliant galluogi risg cadarnhaol,
mwy o ddefnydd o dechnoleg sydd ar gael, a chymorth sydd wedi’i
deilwra i anghenion dysgu a datblygu unigol. Rydym wedi defnyddio
eiddo ar gyfer datblygu dysgu a sgiliau dwys, sy’n gweithredu
strategaethau unigol i sicrhau canlyniadau personol, tra’n galluogi
tenantiaid i barhau dull cam wrth gam i fyw’n annibynnol.
Mae’r tri gŵr wedi cael cefnogaeth i gomisiynu darparwr cymorth gan
ddefnyddio taliadau uniongyrchol cyfun. Mae partneriaeth wedi’i
gynnal drwy gydol y trefniadau. Mae hyn wedi gweld llwyddiant
gyda’r tenantiaid sy’n datblygu sgiliau, galluoedd, hyder ac
annibyniaeth mewn ystod eang o feysydd allweddol, er mwyn lleihau
pecyn gofal sydd ei angen arnynt yn sylweddol.
Rydym hefyd wedi gweld llwyddiant ar gyfer y darparwyr sydd wedi
cael eu galluogi i herio methodoleg cefnogaeth draddodiadol,
prosesau a dulliau rheoli risg ar gyfer galluogi. Mae manteision
ychwanegol i’r dull wedi cynnwys tîm cefnogi llawn cymhelliant ac yn
cymryd rhan a diwylliant o newid o fewn y sefydliad yn lleol. Mae’r
darparwr wedi ymrwymo i gyflwyno ethos cymorth i’w Cynlluniau
eraill yng Ngogledd Cymru.
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Fodd bynnag, ein nod yw trawsnewid y ffordd yr ydym yn darparu’r
gwasanaeth hwn, datblygu modelau o gefnogaeth mwy hyblyg
ac sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, tra’n darparu ar y gofyniad i
wneud arbedion effeithlonrwydd ariannol. I wneud hyn rydym wedi
ymgynghori’n aml, drwy ddigwyddiadau a chyfarfodydd, gyda
thrigolion sy’n byw â chymorth, eu teuluoedd a grwpiau cefnogi i
sicrhau bod y rhai sydd o bwys yn ganolog i ail-lunio ein dulliau.
Rydym nawr yn gwahodd darparwyr allanol i gyflwyno cynigion
ar gyfer darparu gwasanaethau byw â chymorth a gomisiynwyd
mewn 5 o’r tai presennol. Fel rhan o ymagwedd gydweithredol, bydd
defnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd a budd-ddeiliaid allweddol eraill
yn chwarae rhan allweddol i ddewis un neu fwy o ddarparwyr.

Datblygu Llais Pobl
mewn Cyfleoedd Dydd
Mae Cyngor Sir y Fflint yn
darparu ystod o gyfleoedd
dydd i bobl ag anableddau
dysgu ar hyn o bryd, gan
gynnwys gofal seibiant yng
nghanolfan ddydd Glanrafon,
cyfleoedd gwaith mewn chwech amgylchedd busnes bach yn Sir
14
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y Fflint, a dod o hyd i swydd a hyfforddiant ar gyfer defnyddwyr
gwasanaeth mewn lleoliadau a gefnogir yn fasnachol. Er mwyn
cwrdd â gofynion yr hinsawdd economaidd bresennol, mae modelau
cyflenwi amgen yn cael eu hystyried i drawsnewid y gwasanaethau
hyn. Eleni rydym wedi ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a
darparwyr mewn nifer o ddigwyddiadau ymgynghori, i roi gwybod
i ni am safbwyntiau budd-ddeiliaid a syniadau ar agendâu megis
safle newydd ar gyfer ein gwasanaeth seibiant dydd.

Gwasanaeth Crèche
Mae Gwasanaeth Crèche Sir y Fflint wedi parhau i ddarparu gofal
plant sesiynol o safon i deuluoedd sy’n agored i niwed. Mewn
partneriaeth â Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf, mae’r
gwasanaeth Crèche yn galluogi rhieni i fynychu cyrsiau hyfforddi a
fydd yn eu tro yn cynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau wrth baratoi ar
gyfer cyfleoedd hyfforddiant neu waith pellach a magu plant da.
Mae yna botensial i’r gwasanaeth Crèche ddatblygu ac ehangu, i
ateb galw cynyddol. Mae cynlluniau a chynigion cychwynnol yn cael
eu paratoi i archwilio’r cyfle hwn, gan ganolbwyntio ar ddatblygu
model busnes menter gymdeithasol, a gefnogir gan gyfleoedd
ariannu lleol a chenedlaethol.

mentrau hyfforddi a chynnwys gwybodaeth am y cynnig gweithredol
ym mhob pecyn sefydlu. Rydym wedi datblygu adnodd hel atgofion
iaith Gymraeg i bobl â dementia a chynnal nifer o weithgareddau
mewn amrywiol gymunedau i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd
yr iaith o fewn Gofal. Wrth symud ymlaen rydym yn edrych i wella
gwasanaethau Cymraeg ymhellach yn fewnol ac yn y trydydd sector,
gan sicrhau ymagwedd gyson ar draws yr holl wasanaethau. Rydym
hefyd yn gweithio ar lunio Grŵp strategol Datblygu Cydraddoldeb a’r
Gymraeg i arwain ar yr Iaith Gymraeg ar draws ein sefydliad.

Ein Blaenoriaethau ar gyfer 2016/17 i Roi Mwy o Lais a
Mwy o Reolaeth i Ddinasyddion:
Cadarnhau cyfraniad Iechyd i mewn i, a lansio ein Pwynt 		
Mynediad Sengl ar gyfer Sir y Fflint
Bod y gorau i ganfod beth sy’n bwysig i bobl drwy 			
ganlyniadau personol
		
I ddewis darparwyr byw â chymorth mewn
cydweithrediad â budd-ddeiliaid
I ddatblygu strategaeth ymgysylltu i ehangu’r ffordd 		
yr ydym yn ceisio barn Plant sy’n Derbyn Gofal, er 			
mwyn llywio datblygiad y gwasanaeth a sut yr ydym yn 		
gwerthuso perfformiad

Iaith Gymraeg
Mae Sir y Fflint wedi parhau â’i raglen waith i gryfhau Gwasanaethau
Cymraeg o fewn Gofal Cymdeithasol yn unol â fframwaith
Llywodraeth Cymru ‘Mwy Na Geiriau’. Eleni rydym wedi datblygu ein
Adroddiad Perfformiad 2015-2016
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Comisiynu
Clyfrach
Yn yr hinsawdd economaidd bresennol, gyda galw
cynyddol am wasanaethau a lleihau cyllidebau,
rydym wedi dysgu i fod yn fwy clyfar yn y ffordd yr
ydym yn trefnu ac yn darparu gwasanaethau. Mae
Cyngor Sir y Fflint wedi addasu ei ddull o gomisiynu
gwasanaethau i weithio’n agos gyda theuluoedd,
gofalwyr, darparwyr gwasanaeth a byrddau iechyd,
i gydweithio i ddod o hyd i syniadau a fydd yn ein
galluogi i ddefnyddio ein hadnoddau’n fwy doeth,
tra’n sicrhau bod gwasanaethau o ansawdd yn
parhau i gael eu darparu.
Ail-fodelu gwasanaethau
dementia
Mae cynllun gweithredu
dementia Iechyd a Gofal
Cymdeithasol integredig Sir
y Fflint wedi parhau i symud
ymlaen â themâu allweddol
a dyma flas o’r gwaith sydd wedi bod yn digwydd yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf ar ein llwybr dementia.
Adroddiad Perfformiad 2015-2016

1. Eich Cymuned sy’n Gyfeillgar i Ddementia
• Y Fflint a Bwcle wedi eu cydnabod fel y trefi cyntaf
yng Ngogledd Cymru i gyflawni statws “Gweithio
tuag at fod yn gyfeillgar i Ddementia”
• Digwyddiad drama cymunedol i godi
ymwybyddiaeth mewn 3 ardal ar draws Sir y Fflint
• Gweithgareddau y Celfyddydau a Dementia yn
Theatr Clwyd drwy “Celf yn y gadair freichiau”
ac “Ar Goll mewn Celf”
• Creu ‘Stori Diddiwedd’ mewn lleoliad
Cymunedol gyda gwaith rhwng y cenedlaethau
yn digwydd yn Ysgol Uwchradd y Fflint
• Creu Côr Dementia yn y gymuned

Fordd Dementia

2. Byw gartref a byw
yn dda gyda dementia

3. Efallai y bydd yna
amser yn yr ysbyty

• Rhaglen ofal sy’n 		
canolbwyntio ar yr unigolyn
yn cael ei chyflwyno mewn
cartrefi gofal ledled Sir y
Fflint gyda chefnogaeth
gan gymdeithion Helen
Sanderson, mae gwaith 		
hefyd yn digwydd
gydag 8 o
asiantaethau
gofal cartref

• Rhaglen celf yn yr ysbyty i
bobl â Dementia ar gael
mewn ysbytai acíwt a
pheilot o dechnoleg 		
electronig a gynlluniwyd ar
gyfer pobl â Dementia
• Buddsoddi mewn
hyfforddiant Dementia ar
gyfer holl staff
BIPBC
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4. Penderfynu ar ofal a llety hirdymor
• Datblygu “Pecyn Croeso” ar gyfer yr holl bobl sy’n mynd i gartref
gofal yn Sir y Fflint fel y gall pawb fod yn glir ynghylch sut y dylai
gofal da edrych.
• Cynyddu cyfleoedd i bobl â Dementia mewn cartrefi gofal a gofal
ychwanegol i ymgysylltu â hwy a chymryd rhan mewn
gweithgareddau newydd drwy Gynllun Taleb Dementia
Sir y Fflint

Cyflwyno hyfforddiant Cyfeillion Dementia
mewn cymunedau ar draws Sir y Fflint i
godi ymwybyddiaeth ac annog busnesau a
gwasanaethau i gefnogi pobl a’u gofalwyr
sy’n byw gyda Dementia.

Fordd Dementia

5. Gofalwyr, Teulu a Ffrindiau
• Caffis Dementia yn yr
Wyddgrug, y Fflint, Bwcle,
Mostyn a Threffynnon
• Rhaglen dreigl addysg a
hyfforddiant mewn Dementia
i Ofalwyr gan NEWCIS

6. Eich Gweithlu Cyhoeddus
• Cyflwyno gwobr Cyfeillion Dementia i Fusnesau a Gwasanaethau lleol
• Hyfforddiant Cyfaill Dementia ar gyfer aelodau etholedig a busnesau
lleol

Adroddiad Perfformiad 2015-2016
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Nifer ô plant sy’n derbyn gofal
250

Comisiynu mewn
Gwasanaethau Plant
Mae gennym ystod o
wasanaethau sy’n ceisio osgoi
anawsterau sy’n gwaethygu a
lleihau’r perygl o deuluoedd yn
chwalu. Mae’r gwasanaethau
hyn yn cael eu gwella drwy
wasanaethau yr ydym yn eu comisiynu gan y sector gwirfoddol.
Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi gorfod gweithio’n
agos gyda’n partneriaid yn y sector gwirfoddol i gyflwyno arbedion
sylweddol sydd wedi datblygu ffocws llawer tynnach ar y math o
gefnogaeth y gellir ei chynnig iddynt. Yn ystod 2016/17 bydd angen
i ni ddatblygu ein bwriadau comisiynu ar gyfer gwasanaethau sy’n
atal cynnydd/hwyluso camu i lawr effeithiol.

Cyflawni sefydlogrwydd ar gyfer ein Plant sy’n Derbyn
Gofal
Dros y 7 mlynedd diwethaf mae nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal wedi
cynyddu’n gyson yn Sir y Fflint o 193 yn 2009 i 224 yn 2015; mae’r
cynnydd cyffredinol yn nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal yn gyson â’r
darlun cenedlaethol ledled Cymru.
Mae’n bwysig nodi er bod niferoedd y Plant sy’n Derbyn Gofal wedi
cynyddu yn Sir y Fflint maent yn parhau i fod yn is na chyfartaledd
Cymru ar gyfradd o 69 yn Sir y Fflint o gymharu â chyfradd o 89 yng
Nghymru. Mae Sir y Fflint mewn sefyllfa dda i ymateb i’r agenda hon
Adroddiad Perfformiad 2015-2016

200

193

196

194

181

2009

2010

2011

2012

219

223

224

2013

2014

2015

150
100
50
0

gydachyfradd yn nes at un ar gyfer Lloegr (60) na’r gyfradd ar gyfer
Cymru (89).
Pan fydd plant a phobl ifanc yn mynd i ofal y gall fod risg o golli
cysylltiad rheolaidd nid yn unig gydag aelodau o’r teulu, ond hefyd
gyda ffrindiau a phobl arwyddocaol eraill yn eu bywydau. Mae’r
Ddeddf newydd yn ceisio sicrhau mwy o sefydlogrwydd ar gyfer
plant drwy gynyddu dewis o leoliadau yn lleol, gan gefnogi cynnal y
berthynas pwysig a bywyd ysgol, a dod o hyd i’r ateb parhaol cywir
yn gynt. Yn Sir y Fflint, rydym bob amser yn sicrhau bod ystyriaeth
ofalus i briodoldeb lleoliadau boed trwy ofal gan berthnasau,
maethu, trefniadau Gwarchodaeth Arbennig neu ofal preswyl. Mae’n
wir nad yw’r lleoliadau hyn bob amser o fewn ffin Sir y Fflint.
Yn Sir y Fflint rydym yn ffodus bod gennym wasanaeth maethu da
sy’n denu gofalwyr o awdurdodau cyfagos y mae’n well ganddynt
faethu ar gyfer Sir y Fflint. Ar hyn o bryd mae gennym 16 o blant a
phobl ifanc a gefnogir gan ofalwyr maeth Sir y Fflint sy’n byw y tu
allan i Sir y Fflint. Mae gennym hefyd 13 o blant a phobl ifanc sy’n
byw gyda pherthynas y tu allan i ffin Sir y Fflint. Nid yw’r penderfyniad
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i wneud lleoliadau y tu allan i Sir y Fflint yn cael ei gymryd yn
ysgafn ac rydym yn gweithio’n agos gydag Addysg i sicrhau y gall
cysylltiadau ysgolion a cholegau gael eu cynnal.
Yn 2016/2017 byddwn yn dechrau archwilio’r ystod, math a dwysedd
gwasanaethau/cefnogaeth fyddai angen iddynt fod ar waith os
ydym eisiau lleihau’r angen am leoliadau preswyl arbenigol y tu
allan i’r sir. I lywio’r gwaith hwn, byddwn yn cynnal dadansoddiad
cynhwysfawr o’n proffil Plant sy’n Derbyn Gofal gan gynnwys
anghenion a bylchau yn y gwasanaeth, gan ein galluogi i ddatblygu
modelau gwasanaeth posibl i gefnogi ein poblogaeth Plant sy’n
Derbyn Gofal mewn lleoliadau lleol.

Gweithio gyda’n
Gofalwyr yn y Gymuned
Rydym ni yn Sir y Fflint nid
yn unig yn gwerthfawrogi
rôl gofalwyr, fel math o
wasanaeth ataliol ei hun,
ond hefyd y wybodaeth a’r
profiadau y gallant gyfrannu
wrth ddatblygu gwasanaeth.
Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Sir y Fflint wedi bod yn datblygu
Strategaeth Gofalwyr Ifanc newydd, gan weithio’n agos gyda’n
gofalwyr ifanc a phartner y trydydd sector i ddatblygu gwasanaeth
gofalwyr ifanc cynhwysfawr sengl sy’n ymateb i anghenion ac
amgylchiadau lleol ac yn annog pobl ifanc annibynnol, hapus
Adroddiad Perfformiad 2015-2016

ac iach. Un o swyddogaethau craidd y gwasanaeth yw sicrhau
bod gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc yn gysylltiedig â
gwasanaethau a grwpiau sy’n cael eu halinio â’r hyn sy’n bwysig
i’r person ifanc, bydd hyn yn cynnwys gwasanaethau ieuenctid
iechyd a hamdden. Bydd y swyddogaeth graidd hon yn derbyn
cyllid teuluoedd yn gyntaf penodol a bydd yn cael ei gefnogi gan
Wasanaethau Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint gan flaenoriaethu gofalwyr
ifanc o fewn strategaethau gwasanaeth ieuenctid allweddol.

•
		
		
		
•
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

O fewn y strategaeth rydym wedi gweithio gyda’r Gwasanaeth
Ieuenctid, Cydweithwyr Iechyd a phartneriaid trydydd sector 		
i ddatblygu cynllun gweithredu sydd wedi ei seilio ar yr
adborth a ddarparwyd i ni gan ofalwyr.
Mae’r Strategaeth newydd yn canolbwyntio mwy ar sicrhau
bod iechyd a lles gofalwyr ifanc yn cael ei gefnogi, ei
hyrwyddo a’i gynnal, gan alluogi’r person ifanc i deimlo’n 		
hyderus a gallu parhau i ofalu a chynnal eu hiechyd a’u lles eu
hunain gyda llai o gefnogaeth gan wasanaethau.
Mae’r strategaeth hon wedi dechrau nifer o newidiadau
er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn cefnogi gofalwyr ifanc 		
yn effeithiol i ddod yn bobl ifanc hyderus, annibynnol sy’n
gallu cael mynediad i rwydweithiau cefnogaeth cynaliadwy yn 		
ytrach na gwasanaethau wedi’u targedu. Er enghraifft, rydym
wedi sefydlu proses asesu sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau 		
newydd, sy’n dilyn Rhaglen o gefnogaeth 6 wythnos sy’n
seiliedig yn gyfan gwbl ar yr hyn mae’r gofalwr ifanc am ei 		
gyflawni. Mae yna fframwaith canlyniadau newydd y mae’r 		
grŵp strategaeth gofalwyr ifanc yn gweithio arno a phroses
adrodd newydd i gefnogi’r dull hwn.
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Cyd-gynhyrchu
Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn parhau i weithio i gyd-gynhyrchu
gyda’n partneriaid i gyflawni’r canlyniadau sy’n cael eu hamlinellu yn
y strategaeth newydd. Byddwn yn monitro’r canlyniadau hyn drwy’r
grŵp strategaeth gofalwyr lle y byddwn yn gallu pennu effeithiolrwydd
y newidiadau sydd wedi’u gwneud a datblygu’r gwasanaeth
ymhellach er mwyn sicrhau ei fod yn diwallu anghenion ein gofalwyr
ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc yn Sir y Fflint.
O ran gofalwyr o bob oed, rydym wedi buddsoddi mwy mewn
cyd-gynhyrchu i sicrhau ein bod yn defnyddio arbenigedd a
gwybodaeth gofalwyr yn briodol. Rydym yn gweithio’n agos gyda
darparwyr presennol, drwy’r grŵp strategaeth gofalwyr, er mwyn
nodi blaenoriaethau allweddol mae angen i ni fod yn canolbwyntio
arnynt, ac rydym wedi gofyn i bobl leol bleidleisio ar bwysigrwydd y
blaenoriaethau hyn gan roi adborth ar y gwasanaethau presennol.
Hefyd gwnaethom gynnal digwyddiad agored i bawb fod yn
bresennol, i siarad am yr hinsawdd ariannol bresennol, dechrau
proses rhannu gwybodaeth ac adolygu ein blaenoriaethau ar gyfer
gwasanaethau.

deall anghenion pobl yn Sir y Fflint,
a bod y gwasanaethau sydd ar
gael iddynt yn addas i’r diben ac
wedi eu profi ar gyfer y dyfodol, gan
ein symud ymlaen o drefniadau
hanesyddol i gomisiynu yn seiliedig
ar ganlyniad a gwasanaethau sy’n
canolbwyntio ar unigolion.
Mae hanfod y Ddeddf yn ymwneud â democrateiddio gwasanaethau
ac ail-gydbwyso grym rhwng pobl a gweithwyr proffesiynol. Mae
Sir y Fflint wedi ymrwymo i welliant parhaus a bydd yn gweithio i
wreiddio cyd-gynhyrchu yn ein prosesau dros y tair blynedd nesaf,
gan sicrhau bod “Dim byd amdanom ni hebom ni” wrth wraidd yr
hyn a wnawn.

Cynllun Seibiant Pontio’r Bwlch

Cyd-gynhyrchu Gwasanaethau Anabledd

Mae Pontio’r Bwlch yn gynllun seibiant a ddatblygodd Cyngor Sir
y Fflint mewn partneriaeth â NEWCIS (Gwasanaeth Gwybodaeth
Gofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru). Ei nod oedd symud oddi wrth
drefniadau gofal seibiant traddodiadol o oriau a dyddiau sefydlog,
a chynnig gwasanaeth mwy hyblyg sy’n caniatáu i ofalwyr gynnwys
oriau seibiant lle maent wir eu hangen. Mae gofalwyr yn derbyn
taleb, ar ôl asesu anghenion gofalwyr, lle gallant ddewis darparwr i
ddarparu gofal seibiant ar yr adeg y maent ei angen fwyaf.

Ers cyflwyno’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014
mae Sir y Fflint hefyd wedi bod yn defnyddio dull cyd-gynhyrchu
i alinio gwasanaethau anabledd presennol i ddarpariaethau
allweddol a amlinellir yn y Ddeddf. Ein bwriad yw drwy weithio’n
agos â darparwyr a dinasyddion y byddwn yn sicrhau ein bod yn

Mae’r cynllun yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn, gyda 303 o ofalwyr
ychwanegol yn derbyn gwasanaeth yn y 10 mis diwethaf, am gost
llawer is nag o’r blaen. Mae’r niferoedd yn dangos sut mae’r cynllun
yn enghraifft wych o gydweithio gyda sefydliad gwirfoddol i gynyddu
cwmpas gwasanaeth, a gwneud y gorau o effeithlonrwydd.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016
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303

o ofalwyr ychwanegol yn derbyn
gwasanaeth seibiant gan Pontio’r
Bwlch

Llwybr Diwedd Oes Chwe Cham - Comisiynu ar y Cyd
gyda BIPBC ar gyfer Partneriaeth Arloesol
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gefnogi staff sy’n gweithio
mewn cartrefi nyrsio a phreswyl yn Sir y Fflint i wella eu dealltwriaeth
a’u sgiliau wrth reoli preswylwyr sy’n breswylwyr lliniarol neu sydd
wedi cael eu rhoi ar y llwybr gofal diwedd oes. Mae’r rhaglen
Chwe Cham at Lwyddiant wedi bod yn hynod lwyddiannus ac
mae’r drydedd garfan o gartrefi preswyl ar ei ffordd i gwblhau’r
rhaglen. Mae’r rhaglen yn anelu at atal yr angen i bobl sy’n byw
mewn lleoliadau gofal preswyl i symud o’u cartref, gyda staff sy’n
eu hadnabod, i leoliad ysbyty, a all fod yn bell i ffwrdd oddi wrth
deuluoedd a ffrindiau. Mae’r rhaglen wedi gweld dangosyddion
llwyddiant sylweddol hyd yn hyn, yn cynnwys gostyngiad mawr
yn nifer y derbyniadau heb eu cynllunio o bobl hŷn o gartrefi
gofal i’r ysbyty, cynnydd mawr o ran cynllunio gofal datblygedig a
gwelliannau mewn gwybodaeth a hyder staff.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

40

Cefnogwr Gofal Lliniarol ar draws 18
o gartrefi gofal a 2 gyfleuster gofal
ychwanegol yn Sir y Fflint

Helen Sanderson “Lle i’w
Alw’n Gartref ... Darparu’r
Hyn sy’n Bwysig?”
Eleni mae Cyngor Sir y Fflint wedi cymryd rhan yn Gweithio Gyda’n
Gilydd ar gyfer Newid gyda Helen Sanderson Associates, sef
rhaglen 8 cam sy’n anelu i lywio cynllunio strategol a chomisiynu
drwy ddadansoddi gwybodaeth sy’n canolbwyntio ar y person
o adolygiadau unigol, cynlluniau cymorth neu gynlluniau sy’n
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canolbwyntio ar yr unigolyn. Yn ddiweddar, cynhaliwyd gweithdy
yn rhan o’r broses hon fydd yn golygu clystyru gwybodaeth i mewn
i themâu allweddol, cyn dadansoddi’r wybodaeth, gan edrych
ar yr hyn sy’n gweithio neu ddim yn gweithio a pham. Yna gall y
dadansoddiad hwn gael ei ddefnyddio i lunio cynllun gweithredu
i ddelio gydag ystyriaethau a amlygwyd. Gwnaed hyn ar y cyd â
rheolwyr cartrefi gofal annibynnol i atgyfnerthu’r fethodoleg y tu
ôl i’r dull hwn, a bwriedir y bydd y gweithdy yn cael ei ailadrodd i
gynnwys amrywiaeth ehangach o fudd-ddeiliaid a chynnwys gwell
gwybodaeth sy’n canolbwyntio ar unigolion. Mynegodd rheolwyr
annibynnol hefyd awydd i gwblhau ymarfer tebyg yn unigol o fewn
eu cartrefi eu hunain, er mwyn cael mwy o adborth gan breswylwyr
ynghylch yr hyn sydd wir yn bwysig iddyn nhw.

Gweithio Gyda’n Gilydd ar gyfer Newid
Yn ddiweddar, cynhaliwyd digwyddiad yn un o’n Cartrefi Gofal yn
Nhreffynnon oedd yn cynnwys pobl a oedd yn byw yn y Cartref,
aelodau o’u teuluoedd a gofalwyr yn ogystal â staff yn gweithio yn y

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Cartref ac aelodau o’r Tîm Comisiynu.
Roeddem yn edrych ar yr hyn sy’n gweithio’n dda yn ogystal â’r
hyn sydd ddim yn gweithio yn ogystal â’r hyn y byddai pobl yn hoffi
ei weld yn newid yn y dyfodol. Cawsom lawer o wybodaeth am
deimladau pobl sy’n byw yn y Cartref a gyda’u cyfraniad roeddem yn
blaenoriaethu’r tri phrif beth oedd angen ei newid er mwyn gwella
eu lles. Mae cynllun gweithredu nawr yn cael ei ddatblygu i sicrhau
ein bod yn datrys y pethau hyn dros y flwyddyn nesaf.

Blaenoriaethau Comisiynu ar gyfer 2016/17:
		
		
		

Datblygu modelau amgen o weithio o fewn
Gwasanaethau Plant i leihau’r angen am leoliadau 		
arbenigol y Tu Allan i’r Sir

		
		
		

Datblygu partneriaethau strategol allweddol gyda 			
darparwyr arbenigol, er enghraifft Gweithredu dros Blant
i gryfhau ein gwasanaethau ataliol.

		

Trawsnewid Gwasanaethau Dydd ac Anableddau Dysgu

		
		
		

Ymgorffori arfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn 		
cartrefi gofal ledled Sir y Fflint a chyflwyno rhaglen debyg 		
gyda darparwyr gofal cartref

		
		

Ymgorffori’r Model Dilyniant ar draws pob maes 			
gwasanaeth

		
		
		

Parhau i gyd-gynhyrchu gwasanaethau gyda
dinasyddion, cymunedau a darparwyr er mwyn datblygu 		
cymunedau cefnogol ar gyfer y dyfodol
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Hyrwyddo Lles ac
Annibyniaeth
Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Cyngor Sir y Fflint
wedi ceisio canolbwyntio ar hybu lles, ac yn benodol
gofyn i bobl “beth sy’n bwysig” iddynt. Mae hyn
wedi cael ei gyflawni gan barhau i hyrwyddo
annibyniaeth, galluogi unigolion i gadw rheolaeth ar
eu bywydau tra’n derbyn cymorth fel y bo’n briodol.
Rydym wedi ymgorffori’r dull hwn ar draws pob
maes gwasanaeth, o Wasanaethau Plant i Oedolion,
gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd
Meddwl. Blas yn unig yw hyn o’r hyn rydym wedi’i
gyflawni yn ystod y flwyddyn;
Y Sbotolau ar WARM
Mae Materion Lles ac Adferiad (WARM) yn brosiect unigryw
i ogledd Cymru, sy’n cael ei gyflwyno gan Wasanaeth
Camddefnyddio Sylweddau Sir y Fflint. Mae’n cynnig y cam nesaf
i bobl ar eu taith at adferiad, ac i allu bod yn annibynnol. Gan
gefnogi pobl i ganfod a meithrin sgiliau ymdopi ac adeiladu eu
llwybr lles adferiad eu hunain, mae’r prosiect yn ymwneud â’r
hyn sy’n bwysig i’r unigolyn. Mae’n ddull newydd sydd wedi’i
seilio ar therapïau dibynadwy a chymorth sy’n canolbwyntio
Adroddiad Perfformiad 2015-2016

ar ganlyniadau. Dros y 12 mis diwethaf mae Johnny, Gweithiwr
Cymdeithasol WARM wedi cefnogi tua 50 o bobl gyda chyfleoedd i
fynychu sesiynau grŵp sy’n golygu bod llawer mwy o bobl yn elwa.
Yr unigolion sy’n mynychu sy’n penderfynu ar y pynciau sy’n cael
eu trafod yn y grŵp, ac felly maent yn ymateb i’r canlyniadau y
mae pobl eisiau eu cyflawni, er enghraifft cefnogaeth i edrych ar
gyfleoedd gwaith neu addysg. Mae partneriaid newydd bellach
wedi ymuno â’r prosiect a chynnig cyllid, e.e. cwrs 10 wythnos o Tai
Chi.
Dyma ddyfyniadau gan rai sydd wedi gallu defnyddio’r prosiect;

“Rhoddodd fwy o hyder i mi gael gwaith”
“Fe wnes i gofio’r hobïau roeddwn i’n eu mwynhau”
“Fe wnes i ffrindiau newydd”
“Mae bywyd yn ymwneud ag edrych ymlaen nid nôl”

Stori achos - Jason
Roedd Jason yn 48 oed pan ddaeth i gysylltiad â’n
gwasanaeth (Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau).
Roedd bywyd personol a phroffesiynol Jason yn mynd allan o
reolaeth gan ei fod yn yfed gormod o alcohol, ac roedd hefyd
yn wynebu ymddangosiad llys a oedd yn gwaethygu’r sefyllfa.
Pan wnaethom ni gyfarfod Jason, roedd o’n teimlo’n isel a’r
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unig ffordd roedd o’n gallu gweld ffordd allan oedd cyflawni
hunanladdiad, felly cafodd weld Nyrs Seiciatrig Gymunedol
i weithio gydag o ar ei broblemau alcohol ac iechyd
meddwl. Ond oherwydd difrifoldeb ein pryderon y byddai’n
lladd ei hun, cytunodd y byddai’n mynd i Uned Heddfan, lle
treuliodd ychydig wythnosau.
Yna dychwelodd at ein gwasanaeth, er mwyn i ni ei gefnogi
i gael ei fywyd yn ôl ar y trywydd iawn. Ar ôl iddo roi’r
gorau i yfed, cafodd ei gyfeirio at y Rhaglen Materion Lles
ac Adferiad (WARM). Gweithiodd WARM gydag o i greu
bywyd gwahanol, un nad oedd yn cynnwys alcohol a gyda
chymhelliant i wella ei iechyd corfforol a meddyliol a lles
emosiynol. Cynyddodd ei hunanwerth yn ddramatig pan
dderbyniodd y cyfle i wirfoddoli, gan ddefnyddio ei sgiliau
busnes er budd pobl eraill.
Tydi Jason dal ddim yn yfed alcohol ac mae wedi creu
bywyd newydd yn helpu pobl eraill, mae o yn India ar hyn
o bryd yn cynghori unigolion am faterion sy’n ymwneud
â dibyniaeth ar alcohol. Mae Jason wedi bod ar daith
ryfeddol, o ddyfnderoedd argyfwng ac anobaith, i ddod o
hyd i obaith a hunanwerth.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Hyrwyddo Lles mewn
Gwasanaethau Iechyd Meddwl
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud
gwaith gwych sydd wedi cael ei rannu ar
lefel ranbarthol a chenedlaethol ym maes
Gwasanaethau Iechyd Meddwl. Mae ‘Stori
Sian’ yn dangos y gwaith emosiynol sy’n
cael ei wneud gan ein gwasanaethau a
defnyddwyr gwasanaeth, ac yn ei geiriau ei
hun mae Sian disgrifio ei thaith ryfeddol o
adferiad. Gallwch ddarllen Stori Sian yma.
Yn ystod 2015, parhaodd cylchgrawn Mindful i gynnwys straeon
rhyfeddol eraill o adferiad a mentrau newydd. Yn rhifyn yr haf,
fe wnaethom gynnwys y grŵp ‘Hear/Here’, sydd wedi cael ei
sefydlu gan bobl sy’n defnyddio gwasanaethau cymorth iechyd
meddwl. Mae’r grŵp hwn yn golygu y gellir cael sgwrs agored am
effeithiolrwydd y gwasanaethau cymorth iechyd meddwl yn Sir y
Fflint a sut y gellir gwneud gwelliannau. Mae’r grŵp hefyd yn annog
pobl i gymryd rheolaeth o ran adnabod eu dulliau gweithredu
lles eu hunain ac ystyried sut y gallant gymryd rhan wrth drefnu
eu grwpiau eu hunain. Credwn fod hyn yn mynd i ganolbwynt yr
hyn y mae ein gwasanaeth yn ymdrechu i’w wneud o ran cefnogi
pobl i gyflawni’r canlyniadau sydd o bwys iddynt ac i chwarae rôl
werthfawr mewn cymdeithas.
Rydym yn gwybod bod cael swydd yn bwysig iawn i rai pobl ac
yn ystod mis Ionawr 2016, roeddem yn falch o allu cyflwyno ein
blaenoriaeth, sef gweld Double Click Design yn troi’n Fenter
Gymdeithasol. Gyda’r bwriad o symud tuag at annibyniaeth o’r
awdurdod lleol, mae bwrdd rheoli a rheolwr busnes wedi cael
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Hyrwyddo lles ac annibyniaeth ein Plant sy’n Derbyn
Gofal

ei recriwtio’n llwyddiannus. Mae Double Click wedi gweithredu
rhaglen hyfforddiant datblygu personol lle mae gan bob unigolyn
gynllun dysgu clir a fydd yn caniatáu i unigolion ennill sgiliau
sy’n amrywio o dasgau swyddfa i gymwysterau dylunio graffeg
gyfrifiadurol.

Yn aml, cyfeirir at blant sydd yng ngofal awdurdod lleol yn Blant
sy’n Derbyn Gofal. Dyma un o’r grwpiau mwyaf diamddiffyn mewn
cymdeithas. Ein huchelgais ni yw bod yn Riant Corfforaethol cryf ac
effeithiol sydd â’r un dyheadau ac y byddai unrhyw riant da yn ei
ddarparu ar gyfer eu plant eu hunain.

Un o’n mentrau llwyddiannus sydd wedi gwneud gwahaniaeth
gwirioneddol yw’r Rhaglen Addysg Adferiad. Mae gweithiwr cefnogi
hyfforddiant llawn amser o fewn y tîm yn golygu y gellir hyrwyddo
a galluogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a’u gofalwyr
gael cyfleoedd dysgu drwy’r Llyfryn Addysg Adfer. Rhan bwysig o’r
rôl hon yw cynorthwyo pob unigolyn i archebu a mynychu cyrsiau a
gweithgareddau dysgu y maent wedi’u nodi. O gychwyn y rhaglen
yn 2013 at adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, mae dros 322 o
unigolion wedi gallu cymryd rhan yn y rhaglen. Fe ddaw’r dyfyniad
canlynol o lythyr diolch gan unigolyn sydd wedi manteisio ar y
rhaglen.

Rydym yn gwybod bod Plant sy’n Derbyn Gofal yn rhannu llawer o’r
un risgiau iechyd a phroblemau â’u cyfoedion, ond yn aml maent
yn mynd mewn i ofal gydag iechyd gwael oherwydd effaith tlodi,
camdriniaeth neu esgeulustod. Mae ymchwil genedlaethol hefyd
yn awgrymu bod plant sy’n derbyn gofal yn fwy tebygol o gael
problemau iechyd meddwl.

“Rwy’n teimlo fod fy hyder wedi tyfu drwy fynychu
gweithgareddau grŵp a dwi’n edrych ymlaen at lawer
mwy. Mae’r cymorth a’r gefnogaeth a ges i wedi bod yn
wych a dwi’n teimlo na fyswn i mor hyderus â hyn oni bai
am y lefel honno o gefnogaeth ac anogaeth. Dwi’n edrych
ymlaen at dderbyn y llyfryn nesaf er mwyn i mi drefnu lle
ar gyrsiau a gweithgareddau yn y dyfodol a pharhau â’r
broses o fagu hyder.”

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Bu llawer o welliannau pwysig yn y 12 mis diwethaf yn y modd y
caiff iechyd a lles Plant sy’n derbyn Gofal ei gefnogi.
Yn benodol:

•
		
•
		

yn dilyn cyfnod lle bu swydd wag, mae gennym Nyrs
ddynodedig ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal
Cynhaliwyd 75% o asesiadau iechyd Plant sy’n Derbyn Gofal
ar amser rhwng mis Ebrill a mis Rhagfyr 2015. Mae hyn yn 		
welliant ar 2014/15 pan gafodd 55% eu cwblhau ar amser
• Mae pob Plentyn sy’n Derbyn Gofal wedi cael eu cofrestru
		 gyda Meddyg Teulu o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl mynd
		 mewn i ofal neu ar ôl symud lleoliad
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Er ein bod wedi gwneud cynnydd da, rydym yn cydnabod bod
mwy i’w wneud. Yn gadarnhaol, mae plant sy’n derbyn gofal yn
grŵp blaenoriaeth i gael mynediad at gefnogaeth therapiwtig a
seicolegol, gydag Ymarferydd CAMHS ymroddedig yn gweithio’n
uniongyrchol gyda’n plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal. Mae
hyfforddiant ac ymgynghori hefyd yn cael ei gynnig yn barhaol i
rieni, gofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol. Fodd bynnag, y
realiti yw bod amseroedd aros ar gyfer CAMHS yn dal yn rhy hir.
Rydym wedi cael trafodaethau addawol iawn gyda CAMHS am sut
y gallwn sicrhau fod plant sy’n derbyn gofal yn gallu cael mynediad
amserol i gymorth. Mae’r gwasanaeth wrthi’n ail-ddylunio eu
model gweithredu gyda bwriad o dargedu adnoddau’n well a
lleihau amseroedd aros. Y nod yw gwella’r ddarpariaeth dros y 12
mis canlynol i sicrhau canlyniadau gwell ar gyfer emosiynau a lles
plant sy’n derbyn gofal.

Darparu ataliaeth ac ymyrraeth gynnar effeithiol
Mae gallu cael cyngor, gwybodaeth a help a chymorth cynnar yn
rhan annatod o sicrhau lles ac annibyniaeth plant, pobl ifanc a
theuluoedd. Roedd yr angen i ddatblygu ein fframwaith ar gyfer
ymyrraeth gynnar yn un o argymhellion penodol a nodwyd yn
Arolygiad AGGCC o Wasanaethau Plant. Er mwyn ymateb i hyn:

•
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
		

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd bellach wedi’u
cydleoli â’n gwasanaethau rheng flaen yn y Fflint, gan
gynnig cyngor a gwybodaeth am wasanaethau cyffredinol
a chymunedol a all gefnogi teuluoedd
Mae’r gwasanaeth Tîm o Amgylch y Teulu wedi symud i
ffurfio rhan o’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r Tîm 		
yn cydlynu cefnogaeth o amgylch teulu, gan helpu adeiladu
eu gwydnwch ac atal teuluoedd rhag chwalu
Gyda’r adnoddau presennol, rydym wedi sefydlu Tîm
Cefnogaeth wedi’i Dargedu newydd. Mae’r Tîm yn ceisio 		
atal plant rhag bod angen ymyrraeth ffurfiol statudol gan y 		
gwasanaethau cymdeithasol a/neu gefnogi plant i gamu i
lawr ar gyfer gwasanaethau ffurfiol.

Yn ystod 2016/17 byddwn yn parhau â’n hymdrechion i gryfhau’r
llwybrau rhwng ymyrraeth gynnar a chefnogaeth statudol yn
ogystal â datblygu dulliau sy’n sicrhau fod cymorth cynnar yn cael

Adroddiad Perfformiad 2015-2016
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Cefnogi pobl ifanc sy’n gadael ein gofal

ei dargedu at y teuluoedd hynny lle mae’n fwyaf tebygol o gael
effaith sylweddol ar anghenion y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys
gweithio’n agos gydag asiantaethau partner i harneisio a chydlynu
adnoddau, sgiliau ac ymdrech.

Yn Sir y Fflint mae gennym gyfanswm o 53 o ymadawyr gofal hyd
at 25 oed. Fe glustnodir Ymgynghorydd Personol i bob un o’n
ymadawyr gofal er mwyn iddynt gadw mewn cysylltiad a chynnig
cefnogaeth a chyngor. Ar ôl derbyn adborth gan rai o’r ymadawyr
gofal, ein bwriad yw ymgymryd â gwaith gyda phobl ifanc i edrych
sut allwn ni sicrhau eu bod yn barod ar gyfer byw’n annibynnol a’r
cyfrifoldebau a ddaw gyda hyn.

Yn 2016/17 byddwn yn gweithio gyda phobl a staff ifanc ar draws
y Cyngor, gan gynnwys Aelodau Etholedig, i adnewyddu ein
Strategaeth Rhianta Corfforaethol i nodi sut y bydd yr awdurdod:

•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
		
		
		

yn sicrhau bod Plant sy’n Derbyn Gofal yn cael llais ac yn
cael eu clywed
yn cefnogi Plant sy’n Derbyn Gofal mewn lleoliadau
sefydlog, lleol
yn gwella sefydlogrwydd lleoliadau ysgol a’r broses
drosglwyddo pan fo angen symud
yn cefnogi deilliannau addysg gwell ar gyfer Plant sy’n
Derbyn Gofal
yn cryfhau gwaith partneriaeth gyda’r adran Iechyd er mwyn
sicrhau mynediad amserol i asesiadau iechyd a CAMHS
yn cryfhau’r dull o gefnogi pobl ifanc fel eu bod yn cael eu
paratoi’n well ar gyfer byw’n annibynnol
yn adeiladu ar yr hyn y mae Plant sy’n Derbyn Gofal yn ei
ddweud er mwyn sicrhau eu bod yn teimlo eu bod yn cael 		
eu cynnwys, ac nad ydynt yn cael eu heithrio, a beth allwn
ni ei wneud i’w cefnogi i aros ar y trywydd cywir ac osgoi 		
ymddygiad anodd

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Mae’r Ddeddf newydd yn rhoi dyletswydd newydd ar awdurdodau
lleol ar gyfer pobl ifanc mewn gofal maeth sy’n dymuno parhau i
fyw gyda’u rhieni maeth y tu hwnt i 18 oed. Mae cynllun newydd
o’r enw ‘Pan fydda i’n Barod’ wedi cael ei ddatblygu gyda’r chwe
Awdurdod Lleol yng ngogledd Cymru er mwyn datblygu a rhoi’r
cynllun ar waith. Rydym yn gwybod bod o leiaf 3 pherson ifanc yn
Sir y Fflint yn bwriadu manteisio ar y cynllun yn 2016/17, ac mae
dau berson ifanc arall/gofalwyr maeth yn ystyried y cynllun.

Gwella Lles ac Annibyniaeth y
rhai sydd ag Anableddau
Yn ddiweddar, fe wnaethom gynnal
adolygiad o’n Gwasanaeth Anableddau
Plant Integredig a Gwasanaethau
Trosglwyddo. Ar y cyfan, roedd y
casgliadau’n gadarnhaol, ond yn tynnu
sylw at yr angen i newid strwythur
i sicrhau bod ein plant yn derbyn y
gefnogaeth orau bosibl. Yn yr adolygiad
hwn, fe wnaethom gynnal arolwg buddddeiliaid, er mwyn sicrhau bod pawb
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sydd yn rhyngweithio â’n gwasanaeth yn cael cyfle i roi adborth a
chymryd rhan wrth ei ddatblygu.
Roedd newidiadau strwythurol o’r fath yn golygu bod Gwasanaeth
Integredig Anableddau Plant a Throsglwyddo bellach wedi’u cydleoli, sydd wedi arwain at wella cyfathrebu rhwng y timau yn
sylweddol. Buom hefyd yn llwyddiannus yn trafod mewn modd
cost effeithiol gyda cholegau preswyl, er mwyn dod â chost
lleoliadau o’r fath i lawr. Yn lwcus bu hyn yn effeithlon iawn mewn
amgylchiadau economaidd heriol i wasanaethau.
Eleni bu’r ddau dîm gwaith cymdeithasol yn canolbwyntio ar fwrw
ymlaen ag egwyddorion y Ddeddf, ond yn benodol ym maes
hyrwyddo annibyniaeth. Enghraifft gadarnhaol o hyn, yw defnyddio
“model dilyniant” sy’n cael sylw ar dudalen 14. Mae’r ddau dîm
hefyd wedi bod ar flaen y gad gyda defnydd cynyddol o daliadau
uniongyrchol, ac mae hyn yn rhan annatod yn eu harferion; fel y
gellir gweld, mae mwyafrif y ceisiadau i’r panel adnoddau bellach
ar gyfer taliadau uniongyrchol.

56%

Defnyddio’r Gronfa Gofal Ganolraddol
Yn ystod 2015, cafodd y rhaglen waith a ariennir trwy Gronfa Gofal
Canolraddol Llywodraeth Cymru ei leihau o ganlyniad i ostyngiad
sylweddol mewn cyllid. Fodd bynnag, parhaodd effaith y gwaith
ac mae datblygiad pellach wedi bod yn gadarnhaol iawn. Ym mis
Rhagfyr 2015, cyhoeddodd y Gweinidog y byddai cyllid yn cael ei
gynyddu o fis Ebrill 2016 ac y byddent yn darparu nifer o gyfleoedd
sylweddol posibl er mwyn i bartneriaid barhau i gynnal a chryfhau
gwasanaethau sy’n seiliedig yn y gymuned i gefnogi pobl i aros
allan o ysbytai a gofal hir dymor.
Bu galw mawr am yr ystod eang o fentrau i ddarparu
gwasanaethau gofal canolraddol cysylltiedig a gwasanaethau
effeithiol a gyflwynwyd yn 2015, gyda straeon personol yn cael eu
rhannu gan unigolion a theuluoedd a oedd yn brawf i’r gwahanol
cadarnhaol sy’n cael ei wneud.
Mae’r gwaith o gynllunio ar gyfer 2016/17 yn parhau mewn
perthynas â’r arian ychwanegol sydd ar gael, fodd bynnag,
rhoddwyd blaenoriaeth i gynnal y gwaith da sydd eisoes wedi’i
gychwyn i ddarparu cyfleoedd i’r datblygiadau hynny barhau i
ffynnu.

Prosiectau - Negeseuon Allweddol
Mae 56% o geisiadau panel yn awr
ar gyfer taliadau uniongyrchol

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

•
		
		
		
		

Cafodd 153 o bobl eu cefnogi yng Ngwasanaeth
Step Up/Step Down, sy’n cyfrif am gyfanswm o 3285 o 		
nosweithiau mewn cartref gofal (yn hytrach nag ysbyty yn y
rhan fwyaf o achosion), lle’r oedd angen cymorth tymor byr
yn y cartref gan dîm amlddisgyblaethol.
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• Cafodd 247 o bobl asesiadau risg manwl gydag un o ddau
o weithiwr rhan-amser tîm ffisiotherapi yn BIPBC er mwyn
nodi ffyrdd i leihau’r perygl o godymau. Arweiniodd yr
asesiadau hyn at ystod eang o ymyriadau ar gyfer unigolion 		
hynny i’w helpu i’w cadw’n ddiogel, magu hyder a chynyddu 		
symudedd ac ati.
• Cafodd 15 o bobl eu cefnogi gan weithiwr a gyflogwyd yn
rhan-amser yn y Gwasanaeth Gofalu a Thrwsio 15 o bobl (fel 		
achosion newydd) yn nodweddiadol am 8 a 12 mis rhwng
mis Ebrill a Rhagfyr 2015 nad oedd yn gallu dychwelyd adref
neu aros yn eu cartref ar eu pen eu hunain oherwydd eu 			
hymddygiad casglu eithafol. Trwy roi cefnogaeth emosiynol
ac ymarferol eang a hir dymor, mae’r prosiect hwn yn parhau
i helpu rhai o’n preswylwyr mwyaf diamddiffyn.
• Mae prosiect gyda Gofal a Thrwsio yn caniatáu i
Therapyddion Galwedigaethol a Swyddogion Anabledd ym
maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol gael ymateb cyflym ar
gyfer mân addasiadau ar gyfer y rhai dros 60 mlynedd sydd
yn eu heiddo eu hunain neu mewn eiddo wedi’i rentu i’w
cefnogi pan fyddant yn cael eu rhyddhau o’r ysbyty, neu i’w
hatal rhag mynd i’r ysbyty neu gefnogi cleientiaid gydag 			
anghenion gofal lliniarol. Dechreuodd y prosiect ym mis
Gorffennaf 2015, ac erbyn diwedd mis Rhagfyr, roedd 339 o
bobl wedi cael eu cefnogi drwy’r prosiect.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

• Mae gwaith a gyflwynwyd drwy’r Groes Goch Brydeinig
gan aelod staff rhan-amser wedi parhau i ddarparu cymorth
ymarferol mawr ei angen i bobl ar ôl cyfnod yn yr ysbyty. 		
Rhwng mis Ebrill a Rhagfyr 2015, derbyniodd 52 o bobl
cymorth tymor byr drwy’r rhaglen hon, ac roedd yr adborth yn
dangos y gwahaniaeth y gall cyfnod tymor byr o gefnogaeth
ei wneud i unigolion o ran magu hyder wrth hyrwyddo 		
annibyniaeth a sgiliau i fod yn ddiogel yn eu cartrefi.

Yr Ethos Ailalluogi
Cafwyd blwyddyn gadarnhaol arall eleni, pan gafodd y
gwasanaeth Ailalluogi ei gryfhau ymhellach. Mae’r ethos Ailalluogi
wedi ei hen sefydlu, ac mae’n parhau i gael ei hyrwyddo gan bob
gwasanaeth ac i oedolion 18 oed a hŷn.
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Cafwyd blwyddyn gadarnhaol arall eleni, pan gafodd y
gwasanaeth Ailalluogi ei gryfhau ymhellach. Mae’r ethos Ailalluogi
wedi ei hen sefydlu, ac mae’n parhau i gael ei hyrwyddo gan bob
gwasanaeth ac i oedolion 18 oed a hŷn.
Rydym yn parhau i ganolbwyntio ar fodel cymeriant o Ailalluogi,
gan ganolbwyntio ein hymrwymiad ar ymyrraeth gynnar a gwaith
ataliol. Mae’r cynnydd sylweddol yn nifer y bobl sy’n derbyn
gwybodaeth, cyngor a gostyngiad yn nifer y bobl sydd angen gofal
tymor hir ar ôl Ailalluogi yn dangos yn glir pa mor effeithiol yw’r
gwasanaethau hyn.

Nifer yr Atgyfeiriadau

Cynnydd mewn Atgyfeiriadau Ailalluogi
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15/16

70%

Nid yw 70% o atgyfeiriadau bellach
angen Ailalluogi

Mae’r gwasanaeth Ailalluogi wedi cael ei gryfhau drwy
bresenoldeb y trydydd sector sy’n darparu gwybodaeth a chyngor,
a chymorth ac yn cefnogi’r unigolion y tu hwnt i Ailalluogi ac yn eu
cefnogi i adennill eu safle yn y gymuned.
Eleni gwelwyd cynnydd yn y ffynonellau sy’n cynnig Ailalluogi fewn
y Gwasanaethau Cymdeithasol. Yn y gorffennol, roedd Ailalluogi
yn cael ei ddarparu gan y tîm Ailalluogi, rydym wedi ehangu ein
cronfa, felly gall pob maes gwasanaeth sy’n rhyngweithio â phobl
hŷn ddarparu gwasanaeth Ailalluogi.
Ar ben hynny, mae ein gwasanaeth teleofal yn parhau i
gryfhau ei safle ym maes Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer
gwasanaethau i blant ac oedolion. Y datrysiad teleofal a ddarperir,
yw dilyn asesiad sy’n canolbwyntio ar unigolyn ac offer wedi’i
deilwra i ddiwallu anghenion unigol yr unigolyn a’u teulu. Eleni
rydym wedi ehangu ein dewis o gyflenwyr a’r offer y gallant eu
darparu, sy’n golygu ein bod bellach yn gallu cynnig gwasanaethau
a chyfarpar sy’n fwy unigol i anghenion yr unigolyn.
Dyma rai astudiaethau achos i brofi sut mae teleofal wedi
cynorthwyo trigolion Sir y Fflint:
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Astudiaeth Achos - Mike
Rhagor o annibyniaeth i Mike
Mae Mike yn 38 mlwydd oed ac yn byw mewn Llety Byw â
Chymorth Anableddau Dysgu, ac mae o angen cymorth un
i un tra’n byw gartref ac oherwydd ei anghenion epilepsi
dwys, sy’n golygu ei fod angen gofal meddygol pan mae’n
cael ffit, mae o angen dau berson i’w gefnogi pan mae o
allan yn y gymuned.
Cafodd teleofal ei ystyried, gan arwain at roi botwm
argyfwng GPS i weithwyr cefnogi Mike. Mae’r botwm
argyfwng wedi’i gysylltu i’r ganolfan fonitro gyda
gweithdrefn glir, pan mae’r botwm yn cael ei wasgu, mae
ambiwlans yn cael ei galw. Bydd y ganolfan fonitro yn
gwybod union lle mae Mike a’i weithiwr cymorth ac fe allent
drosglwyddo’r wybodaeth hon i’r gwasanaeth ambiwlans.
Mae hyn wedi galluogi Mike i fyw bywyd mwy annibynnol
trwy gael mynediad at y gymuned gyda chymorth 1 i 1 yn
hytrach na chymorth 2 i 1.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Astudiaeth Achos - Beryl
Yr hyn sy’n bwysig i Beryl yw gallu mynd i siopa
i Gaer ar ei phen ei hun
Mae Beryl yn 82 mlwydd oed ac yn dioddef o ddementia
fasgwlaidd. Mae Beryl yn byw yn ei chartref ei hun gyda
chymorth gofal cartref ddwywaith y dydd, yn y bore a gyda’r
nos. Mae ei theulu’n ymdrin â’r mater yn agos iawn ac yn
cefnogi Beryl iddi gael ymweld â’i hoff ardaloedd siopa, sef
Caer a Wrecsam ar ei phen ei hun ar y bws. Fodd bynnag,
mae’r teulu wedi bod braidd yn bryderus gan y bu ychydig
o achlysuron pan ffwndrodd Beryl a methu cofio pa fws i’w
ddal i fynd adref.
Fe ystyriwyd teleofal a derbyniodd Beryl ddyfais cerdded
diogel GPS sydd yn cynnwys botwm argyfwng i siarad.
Cytunodd Beryl y gall ei theulu weld y data a fyddai’n eu
galluogi i’w lleoli ar unrhyw adeg, a chysylltu â hi drwy’r
ddyfais. Mae Beryl yn gallu gwasgu’r botwm argyfwng
hefyd os ydi hi angen cymorth gan ei theulu a gallant roi’r
wybodaeth gywir iddi er mwyn iddi gyrraedd adref yn
ddiogel, neu fynd i’w phigo hi fyny i’w chymryd hi gartref.
Roedd Beryl wrth ei bodd gyda’r canlyniad o allu parhau i
fynd i siopa yn annibynnol a’r ffaith fod ei theulu yn gwybod
‘y gallai mam gysylltu â ni os fydd hi angen cymorth’ neu os
bydd y teulu angen, eu bod yn gallu defnyddio’r ddyfais GPS
i ddod o hyd iddi.
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Hyrwyddo Lles ac Annibyniaeth

Ein Blaenoriaethau ar gyfer 2016/17:
Ar gyfer Gwasanaethau Oedolion:

Datblygu Gofal
Ychwanegol
Mae’r cynlluniau Gofal
Ychwanegol yn Llys
Eleanor a Llys Jasmine
yn parhau i ddarparu
gwasanaethau preswyl
o ansawdd uchel, ac
mae’r galw yn parhau i fod yr un mor uchel ag erioed. Gan ymateb
i alw ein dinasyddion am fwy o ofal ychwanegol, mae gwaith
wedi cychwyn ar ddatblygu cynllun Gofal Ychwanegol newydd
yng nghanol tref y Fflint gyda Chymdeithas Tai Clwyd Alyn. Bydd y
cynllun Gofal Ychwanegol newydd yn esiampl wirioneddol ar gyfer
Fflint, sydd yn mynd drwy gyfnod o adfywio strategol, gan ddarparu
tua 73 o fflatiau hunangynhwysol, gan gynnwys fflatiau sydd wedi’u
cynllunio’n arbennig ar gyfer pobl â dementia.
Rydym yn cydnabod bod Gofal Ychwanegol yn cynnig model
cymorth sy’n hwyluso tenantiaid sy’n byw yn annibynnol, ond yn
sicrhau fod cymorth wrth law pan fydd ei angen. Byddwn yn parhau
i archwilio cyfleoedd i ddatblygu Cynlluniau Gofal Ychwanegol
pellach, gan weithio gyda thenantiaid a phartneriaid allweddol i
nodi lleoliadau addas a mynd i’r afael â galw lleol.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Sicrhau bod ein holl staff yn gymwys ac yn wybodus 		
wrth gyflwyno arferion ymarferion sy’n ofynnol gan
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014
Parhau i weithio gyda’n holl bartneriaid i atal
derbyniadau diangen i’r ysbyty a rhyddhau unigolion i
fynd adref mor gyflym â phosibl
Parhau i ddatblygu timau iechyd a gofal cymdeithasol 		
integredig

Ar gyfer Gwasanaethau Plant:
Parhau i ddatblygu ein ffyrdd o dargedu ymyrraeth
gynnar a chefnogaeth ar gyfer Plant, Rhieni a
Theuluoedd
Bod yn rhiant corfforaethol cryf ac effeithiol a fydd yn 		
gweithredu pedair awr ar hugain y dydd
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Gweithlu
Mae cymhlethdod cynyddol o anghenion pobl yn
ogystal â gofynion newydd y Ddeddf, wedi ein
gwneud yn fwy craff yn y modd rydym yn trefnu,
prynu a darparu ein gwasanaethau. Ni fyddai
hyn yn bosibl heb weithlu cymwys a gwybodus yn
cyflwyno gwasanaethau gyda phroffesiynoldeb. Yn
Sir y Fflint rydym wedi ymrwymo i sicrhau y gall ein
gweithlu weithio mewn amgylchedd sy’n cynnal y
gwasanaeth gofalus o safon y maent yn ei ddarparu,
tra’n parhau i gynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad
proffesiynol, gan sicrhau eu bod yn parhau i ddysgu
am y prif faterion a’r arferion diweddaraf.
Ymgyfarwyddo â’r Ddeddf
Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 (‘y
Ddeddf’ o hyn ymlaen) yn golygu deddfwriaeth newydd a newid
diwylliannol i’r gwasanaethau rydym yn eu darparu. Mae’r Ddeddf
yn annog staff i ymgysylltu â phobl a chael sgwrs wahanol sy’n
nodi’r hyn sy’n bwysig iddynt. Felly, mae’r agenda ar gyfer dysgu
yn arwyddocaol.
Cymerwyd ystod o ddulliau i sicrhau bod ein staff mewn sefyllfa
dda i ymateb i newidiadau sy’n codi o’r Ddeddf. Rydym wedi
cynnal sesiynau trosolwg o wybodaeth drwodd i ddigwyddiadau
hyfforddi manwl sy’n canolbwyntio ar feysydd cynnil o ymarfer
Adroddiad Perfformiad 2015-2016

gofal cymdeithasol. Yn 2016/17, byddwn yn parhau
â’r rhaglen hyfforddi ac yn datblygu cyfres o setiau
dysgu gweithredol i ymgorffori egwyddorion a
manylion y Ddeddf ar waith.
Yn 2015, cymerodd Sir y Fflint ran yng nghynllun peilot cenedlaethol
y SSIA (Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol) ar gyfer
prosiect Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol. Roedd y prosiect
hwn yn gyfres o gyfleoedd dysgu a datblygu i helpu gweithwyr
rheng flaen gael sgyrsiau diddorol gyda phobl a’u teuluoedd.
Roedd yr hyfforddiant yn ffordd o wella sgiliau gweithiwyr
proffesiynol gan eu helpu i weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth
i adnabod beth oedd wir yn bwysig a defnyddio’r adnoddau yn
eu cymuned a’u rhwydwaith eu hunain o berthnasau i helpu i’w
cefnogi ochr yn ochr â gwasanaethau mwy ffurfiol.
Mentrau eraill i gefnogi’r Ddeddf yw rhoi mynediad i siop un
stop canolfan ddysgu “Ymgyfarwyddo â’r Ddeddf” i staff sy’n
gweithio ledled y sector gofal cymdeithasol, adnodd ar-lein ydyw
sy’ndarparu gwybodaeth a deunyddiau hyfforddiant i helpu
gweithiwyr gofal cymdeithasol proffesiynol weithredu’r Ddeddf.
Mae Canolfan Wybodaeth a Dysgu wedi cael ei ddatblygu gan
Gyngor Gofal Cymru a bydd amrywiaeth o bartneriaid yn parhau i
gael ei ddatblygu a’i ymestyn.

Cofleidio E Ddysgu
Yn 2015, lansiodd y Cyngor adnodd e-ddysgu newydd o’r enw ‘Academi
Sir y Fflint’ lle gall staff gael mynediad at amrywiaeth o gyrsiau ar-lein,
megis diogelu data, cydraddoldeb ac amrywiaeth, cyrsiau iechyd a
diogelwch a mwy. Mae’r dull hwn yn helpu i ddarparu ymagwedd cost
effeithiol tuag at hyfforddi a datblygu, gan olygu y gallant gael mynediad
iddo ar amser, ac mewn lleoliad sy’n gyfleus i staff.
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Rydym hefyd wedi lansio e-Academi Diogelu, sy’n darparu
ymwybyddiaeth a hyfforddiant ar-lein ar amrywiaeth o bynciau
diogelu megis masnachu, cam-fanteisio a chaethwasiaeth fodern,
cam-drin ac esgeuluso plant, ecsbloetio plant, hunan-niweidio
a meddwl am hunanladdiad. Unwaith eto mae’r e-Academi yn
cynnig adnoddau rhyngweithiol cyfleus sy’n ffordd gost effeithiol o
ddarparu ystod o hyfforddiant i’n dysgwyr.

Newid y ffordd yr ydym yn gweithio yn y Gwasanaethau
Plant
Nid ar hyfforddi a datblygu staff yn unig oedd ein ffocws yn
ystod 2015/2016. Fe wnaethom adolygu’r ffordd y cafodd ein
Gwasanaethau Plant eu strwythuro ac fe wnaethom rywfaint o
newidiadau sylweddol. Cafodd y newidiadau hyn eu llywio gan
negeseuon ac egwyddorion allweddol sy’n cynnwys:
•
		
		
•
		
		
•
		
		
•
		
		

Ein staff eisiau cael eu rhyddhau i dreulio mwy o amser gyda
phlant a theuluoedd. Maent yn awyddus i dreulio llai o amser
yn llenwi gwaith papur.
Plant a theuluoedd yn credu bod gormod o newidiadau yn
eu gweithiwr cymdeithasol. Dywedasant wrthym eu bod wedi 		
cael llond bol ar orfod ailadrodd eu stori wrth bobl newydd.
Mae angen i ni weithio’n agosach gyda gwasanaethau a all
helpu plant a theuluoedd yn gynnar. Ni ddylai plant a
theuluoedd aros nes bod eu problemau yn rhy fawr.
Mae gwrando ar blant a phobl ifanc yn wirioneddol,
wirioneddol bwysig. Rydym am gefnogi mwy o blant a phobl 		
ifanc i gael dweud eu dweud yn eu bywydau a rhoi llais iddynt.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Mae ein strwythur newydd yn cynyddu ein ffocws ar gynorthwyo
teuluoedd i fod yn wydn drwy ataliaeth ac ymyrraeth gynnar, a lle y
bo’n briodol, lleihau’r ddibyniaeth ar wasanaethau statudol ffurfiol.
Mae cymryd agwedd wahanol yr un mor berthnasol i’n sefydliadau
partner ac rydym yn gweithio gydag asiantaethau i fireinio,
ailfodelu a rhannu ffyrdd newydd o weithio sy’n ceisio cyflawni
canlyniadau cadarnhaol i blant a theuluoedd diamddiffyn.

Dathlu llwyddiant
Dyma rai straeon newyddion da yr hoffem eu rhannu....
Rydym yn hynod falch o ddweud bod un o’n Plant sy’n Derbyn
Gofal wedi bod yn llwyddiannus yn cael lle ar gynllun Prentisiaeth
Sir y Fflint.
Mae tad wedi canmol Tîm Dyletswydd ac Asesu Plant, gan fynegi
ei ddiolch am gyngor defnyddiol a chryno a gafodd i wneud sefyllfa
anodd yn haws.
Mae tad wedi canmol y Tîm Teulu a Phobl Ifanc gan ddweud bod
staff wedi mynd y tu hwnt i’w dyletswyddau i helpu i wneud i’w fab
deimlo’n hapus a diogel. Dywedodd fod y tîm yn gwneud gwaith
gwych ac yr oedd am i hyn gael ei gydnabod.
Derbyniodd y Tîm Gwasanaethau Anabledd gerdyn diolch gan
fam defnyddiwr gwasanaeth a ddywedodd: ‘Rydw i eisiau diolch i
chi am yr hyn rydych wedi ei wneud i fy mab. Mae o mor hapus a
bodlon ac yn edrych ar ôl ei gartref a’i hun mor dda. Yn sicr mae
wedi ysgafnhau’r baich oddi ar ein hysgwyddau ni. Bellach gallwn
wynebu’r blynyddoedd sydd gennym yn weddill gyda thawelwch
meddwl.’
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Ein Blaenoriaethau ar gyfer 2016/17:

Rhaid canmol Cartrefi Gofal Preswyl Sir y Fflint (rhai mewnol a rhai
annibynnol) am gyflawni’r gwerthusiad uchaf o bob Awdurdod Lleol
yn Adolygiad Cartrefi Gofal Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

		
		
		
		

Sefydlu ein strwythur rheoli newydd yng
Ngwasanaethau Plant

		

Mynd ati i gefnogi cadw gweithwyr y sector gofal

		
		

Gweithio’n rhagweithiol i recriwtio gweithwyr gofal 		
newydd

		
		
		

Darparu Hyfforddiant i Weithwyr Cymdeithasol a 			
Therapyddion Galwedigaethol o fewn Gwasanaethau
Oedolion a Phlant

		
		
		

Gweithio i sicrhau bod yr holl staff sy’n cynnal
asesiadau wedi’u cymhwyso’n addas, fel y nodir yn
Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014

		
		

Cefnogi rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer 		
rheolwyr o fewn y sector annibynnol.

Llongyfarchiadau enfawr i Jenni Rochfort, Ymarferydd Rhianta
Arweiniol, sydd wedi ennill Gwobr Cydlynydd Rhianta Anhygoel
2016 a ddyfarnwyd gan yr Ymddiriedolaeth Ymyrraeth Gynnar Plant
yng Nghynhadledd Canolfan Gynadledda Ymyrraeth Gynnar ar Sail
Tystiolaeth ym Mhrifysgol Bangor ym mis Chwefror.
Mae ein Tîm Dechrau’n Deg wedi ennill
nod ansawdd CANparent am y ffordd
ardderchog maent yn cyflwyno Rhaglen
Meithrin Cysylltiadau Teuluol i rieni a
gofalwyr. Mae’r nod ansawdd yn brawf
o lywodraethu effeithiol y rhaglen, yn
gwerthuso ymgysylltu â theuluoedd, ac
yn cymeradwyo ymagwedd sy’n seiliedig
ar dystiolaeth i gyflwyno gwasanaeth.

Datblygu ffocws cadarn ar ansawdd ac ymarfer

Mae Rhian Evans, Rheolwr y
Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl,
wedi cael ei henwebu am wobr
“Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus” yng Ngwobrau Arwain
Cymru yn genedlaethol. Mae’r wobr yn cydnabod unigolion y mae
eu harweinyddiaeth yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yng
Nghymru ac yn cyfrannu at ddatblygu ffyniant yn ein gwlad.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016
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Mae’r Ddeddf wedi arwain at newid mewn diwylliant
ar draws pob maes gwasanaeth, ac nid yw
diogelu yn eithriad. Mae wedi gweithio i sicrhau
bod y pwerau a strwythurau diogelu yn gryfach
nag erioed, ac mae bwrdd diogelu annibynnol
cenedlaethol wedi ei sefydlu i sicrhau bod byrddau
diogelu rhanbarthol er mwyn sicrhau bod y gwaith y
maent yn ei wneud y maes hwn yn cael ei gefnogi.
Ym mis Ebrill 2014, fe sefydlwyd Bwrdd Diogelu Plant Gogledd
Cymru (NWSCB) i gymryd lle’r 3 Bwrdd Diogelu Lleol flaenorol.
Mae’r NWSCB yn bartneriaeth statudol rhwng y chwe awdurdod
lleol, Bwrdd Prifysgol Iechyd Betsi Cadwaladr, Heddlu Gogledd
Cymru, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, y Cwmni Ailsefydlu
Cymunedol, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Ymddiriedolaeth
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a sefydliadau gwirfoddol.
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yn ei
gwneud yn ofynnol hefyd i sefydlu Bwrdd Diogelu Oedolion
rhanbarthol er mwyn sicrhau bod diogelu oedolion ar yr un sail
statudol â phlant.

Newidiadau i’n Dull Diogelu
Bu datblygiadau sylweddol ar lefel gwasanaeth yn Sir y Fflint, a
phenodwyd Rheolwr Uned Diogelu oedd â chyfrifoldeb penodol
am ddiogelu ar draws y Gwasanaethau Oedolion a Phlant. Mae’r
cylch gwaith yn cynnwys rheoli Swyddogion Adolygu Annibynnol
sydd â chyfrifoldeb am oruchwylio cefnogaeth ar gyfer Plant sy’n
Derbyn Gofal. Mae hyn yn cael ei gyfuno â datblygiad parhaus
ein grwpiau adolygu arfer rhanbarthol. Cynhaliwyd un Fforwm
Ymarfer Aml-Asiantaeth (MAPF) yn unol â gweithdrefnau Amddiffyn
Oedolion ac mae’r adroddiad newydd gael ei gyhoeddi. Bydd y
prif argymhellion o’r adroddiad yn cael eu datblygu yn y misoedd
nesaf.
Rydym wedi gweithio i ymateb i’r adroddiad a’r argymhellion
gan Swyddfa Archwilio Cymru ar yr astudiaeth o ddiogelu,
a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2014. Mae hyn wedi golygu
gweithredu ar nifer o gamau gweithredu â blaenoriaeth, gan
gynnwys;

1. Creu un Uned Ddiogelu i reoli prosesau diogelu ac
		 amddiffyn ar gyfer oedolion, pobl ifanc a phlant. Mae 		
		 hyn eisoes wedi cael ei gyflawni pan ymunodd Rheolwyr
		 Diogelu Oedolion a chymorth gweinyddol â’r Uned Diogelu 		
		 presennol ym mis Ebrill 2015. Mae staff sy’n ymgymryd ag 		
		 asesiadau o dan weithdrefnau Colli Rhyddid yn yr un
		 lleoliad.

Yng Ngogledd Cymru, fe sefydlwyd y Bwrdd Diogelu Oedolion
Gogledd Cymru (NWSAB) ym mis Medi 2014, ac ar hyn o bryd, Prif
Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint yw cadeirydd y
bwrdd.
Adroddiad Perfformiad 2015-2016
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2.
		
		
		
		
3.
		
		
		
		
		
		
		
		

Paratoi ar gyfer y gofynion diogelu newydd ac
ychwanegol y Ddeddf. Mae hyfforddiant a gweithdai yn
cael eu cynnal i gefnogi’r Ddeddf. Mae diwrnodau 			
gwasanaeth cyfan hefyd yn cael eu cynnal er mwyn paratoi 		
grwpiau o staff ar gyfer y newidiadau.
Sefydlu perchnogaeth a llywodraethu diogelu ar draws 		
yr awdurdod yn ehangach. Mae Panel Diogelu
Corfforaethol wedi cael ei sefydlu o fewn Sir y Fflint i 			
ddatblygu perchenogaeth ehangach o faterion y grŵp sy’n
cael ei gadeirio gan y Prif Swyddog ar gyfer Gwasanaethau 		
Cymdeithasol, ond y Gwasanaethau Corfforaethol sydd â 		
chyfrifoldeb am y Cynllun Gwaith i’r Dyfodol. Mae’r
Hyrwyddwyr Diogelu o bob maes portffolio yn mynychu 		
cyfarfodydd chwarterol.

Panel Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant
Mae Gwasanaethau Plant Cyngor Sir y Fflint a’i asiantaethau
partner yn defnyddio Panel Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant fel
y mecanwaith i wella canlyniadau i blant a phobl ifanc mewn
achosion gwirioneddol neu achosion amheus o gam-fanteisio’n
rhywiol ar blant.
Mae gan y Panel Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant tair swyddogaeth
sylfaenol:

1.
		
		
		
2.
		
		
3.
		
		
		
		
		

Sicrhau bod achosion gwirioneddol neu achosion amheus
o gam-fanteisio’n rhywiol ar blentyn yn cael eu rheoli a’u 		
cydlynu’n dda, a bod pob gweithred bosibl yn cael eu
cymryd i amddiffyn y dioddefwyr.
Sicrhau bod pob achos yn cael eu hystyried gan un grŵp 		
sydd wedyn yn gallu adnabod unrhyw gysylltiadau rhwng 		
achosion unigol.
Sicrhau bod cudd-wybodaeth sy’n ymwneud â phatrymau 		
o gam-fanteisio rhywiol ar blant yn yr ardal yn cael eu 		
nodi, a chymryd camau gweithredu lle bo angen. Bydd 		
hyn yn cynnwys rhannu gwybodaeth mewn perthynas â
grwpiau sydd dan amheuaeth o fod yn ddioddefwyr, 		
troseddwyr, lleoliadau diamddiffyn ac ati.

Prif rôl y Panel Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant yw darparu trosolwg
o achosion. Nid yw’n disodli unrhyw systemau neu weithdrefnau
sy’n bodoli eisoes er mwyn ymchwilio i bryderon amddiffyn plant
ond mae’n dod â phartneriaid ynghyd fel grŵp cyson i adolygu
pob achos gwirioneddol neu achosion amheus o gam-fanteisio’n
rhywiol ar blant.

Eiriolaeth ar gyfer Dinasyddion Sir y Fflint
Yn Sir y Fflint, rydym yn credu’n gryf bod rhoi llais i bobl siarad am
y gofal maent yn ei dderbyn yn rhan annatod o system ddiogelu
effeithiol. Mae Gwasanaethau Eiriolaeth Gogledd Ddwyrain Cymru
(ASNEW) yn cael eu cynrychioli ar Grŵp Cyflawni Diogelu Oedolion
Sir y Fflint a Wrecsam (is-grŵp o’r NWSAB). Maen nhw hefyd yn
ymwneud yn agos â hyfforddiant a datblygiad o ran diogelu.
Yn ogystal ag Eiriolaeth, mae nifer o brosiectau wedi cael eu

Adroddiad Perfformiad 2015-2016
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datblygu i wella ansawdd gwasanaethau gofal a gomisiynwyd ar
gyfer dinasyddion, mae’r mentrau hyn yn cynnwys:

Cyfeillion Gwrando
Mae’r prosiect Cyfeillion
Gwrando yn cael ei
dreialu ar hyn o bryd
mewn pedwar cartref preswyl yn Sir y Fflint. Ei brif nod yw casglu
gwybodaeth am ansawdd y gofal o safbwynt y bobl hŷn sy’n
byw mewn gofal preswyl, drwy wrando yn uniongyrchol ar eu
safbwyntiau. Mae canfyddiadau’r prosiect yn cael eu bwydo’n
ôl i Gylch Ansawdd Sir y Fflint, sy’n cyfarfod yn chwarterol. Mae
Cyfeillion Gwrando yn cael ei gyflwyno gan grŵp o wirfoddolwyr
o Age Connects Gogledd-ddwyrain Cymru sydd, trwy ffurfio
cyfeillgarwch gyda phobl sy’n byw yn y cartrefi preswyl ac ymweld
â hwy yn rheolaidd, yn gallu penderfynu sut maent yn teimlo go
iawn am eu bywydau.
Mae’r prosiect yn cyd-fynd â’r rhaglen sy’n cael ei chyd-gynhyrchu
gyda Helen Sanderson Associates ‘Creating a Place Called Home ...
.Delivering What Matters’ sy’n ceisio ymgorffori syniadau ac arferion
sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn cartrefi gofal yn Sir y Fflint.
Gan ddefnyddio dangosyddion lles, gall Cyfeillion Gwrando gofnodi
beth sy’n gweithio a beth sydd ddim yw’n gweithio o safbwynt
trigolion ac yna gellir dadansoddi’r data ar y cyd, a’i ddefnyddio
i ddylanwadu ar beth sydd angen ei newid er mwyn gwella
ansawdd bywyd i bobl sy’n byw mewn lleoliadau gofal preswyl.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Fy Llais
Mae’r prosiect ‘Fy Llais’ yn cael ei
gyflwyno gan Wasanaethau Eiriolaeth
Gogledd-ddwyrain Cymru (ASNEW)
ac yn cael ei dreialu mewn tri lleoliad
gofal arbenigol yn Sir y Fflint. Y nod
yw datblygu dull a set o adnoddau
sy’n cael eu teilwra i bob lleoliad a
galluogi’r bobl sy’n byw yno i gael lefelau uwch o gyfranogiad,
teimlo eu bod yn cael eu parchu a bod ganddynt lais a gallu
mynegi eu barn am ansawdd a dewis. Cyflawnir hyn wrth i staff
ASNEW ddatblygu sgiliau hunan-eirioli, hwyluso cyfarfodydd grŵp
a darparu mewnbwn ‘cyfaill beirniadol’ i staff gofal. Yn ogystal â
chynyddu lefelau o reolaeth a boddhad a brofir gan bobl sy’n byw
yn y lleoliadau gofal preswyl, bydd y prosiect hefyd yn galluogi staff
a rheolwyr i nodi themâu a bwrw ymlaen â’r newid cadarnhaol.

Eirioli dros Ein Plant a
Phobl Ifanc
Rydym bellach wedi ymrwymo i
drefniant Rhanbarthol ar gyfer
eiriolaeth i blant a phobl ifanc,
gan ategu trefniadau rhanbarthol
sydd eisoes yn bodoli ym maes
diogelu, gyda gwasanaeth yn cael
ei ddarparu ar draws Gogledd
Cymru gan Tros Gynnal Plant.
Dechreuodd y gwasanaeth ym mis Ebrill 2015, a hyd at fis Rhagfyr,
roedd y gwasanaeth wedi cefnogi 35 o blant a phobl ifanc yn Sir y
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Fflint. Mae’r adborth gan blant a phobl ifanc sydd wedi defnyddio’r
gwasanaeth wedi bod yn hynod gadarnhaol;

“Diolch am heddiw, rydych wedi fy helpu i gyflawni”.
“Diolch am fy nghredu”.
“Dwi’n eithaf hapus diolch i chi!”

Ein Blaenoriaethau ar gyfer 2016/17:
Rheoli’r risgiau a nodwyd drwy atgyfeiriadau 		
amddiffyn oedolion, gan gynnwys rheoli honiadau yn
erbyn gweithwyr proffesiynol.
Parhau i esblygu Panel aml-asiantaeth
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant i fodloni galw a 		
gofynion y gwasanaeth a sefydlu cysylltiadau
rhanbarthol.
Gweithio gyda gwasanaethau Gwaith Maes Plant i
gysylltu’r un asesiad arfaethedig i mewn i’r fframwaith
Amddiffyn Plant.
Gweithio gyda Gwasanaethau Oedolion a Phlant
i ddod ag arferion diogelu yn unol â Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014.
Sefydlu blaenoriaethau y cytunwyd arnynt ar gyfer
gweithredu mewn perthynas â materion Deddf Gallu
Meddyliol / Diogelu Rhag Colli Rhyddid, mewn cartrefi
gofal o dan fframwaith Trefniadau Diogelu Rhag Colli
Rhyddid.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016
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Dangos Tystiolaeth
o’n Gwelliant
Rydym yn casglu ac asesu gwybodaeth feintiol ac
ansoddol o amrywiaeth eang o ffynonellau ac yn
defnyddio’r wybodaeth hon i ddangos sut rydym yn
gweithio’n effeithiol gyda defnyddwyr gwasanaeth
i gyflawni’r canlyniadau y maent eu heisiau, sut
rydym yn cyrraedd y safonau a nodir yn Neddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles ( Cymru) 2014,
ac a ydym yn cyflawni ein nodau sydd wedi’u nodi yn
y weledigaeth ar gyfer 2015-18:
•
•
•
•

Parhau i roi pobl yn ganolbwynt
Diogelu a chefnogi
Gwneud “beth sy’n bwysig” yn dda
Hybu annibyniaeth a chryfhau teuluoedd

Gyda’i gilydd mae’r safonau hyn yn darparu fframwaith gallwn
fesur ein cynnydd yn eu herbyn, llunio barn ar ansawdd a
pherfformiad ein gwasanaethau a dangos sut y maent yn gwella.
Daw’r dyfarniad hwn o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys
canfyddiadau o’r arolygiad allanol, gweithgarwch sicrhau
ansawdd mewnol, gwybodaeth am y gweithlu a’n gweithgarwch
comisiynu, a phrofiadau a chynnydd canfyddedig dinasyddion
Adroddiad Perfformiad 2015-2016

sy’n defnyddio gwasanaethau. Caiff gwybodaeth ei gasglu drwy’r
fframwaith sicrhau ansawdd sy’n cael ei ddefnyddio i lywio a
datblygu ymarfer a pholisi.
Ym mis Mai 2015, cafodd system rheoli perfformiad newydd
o’r enw Sycle ei weithredu ar draws y Cyngor. Mae Sycle yn
becyn meddalwedd cynllunio, rheoli risg a rhaglen / adrodd a
rheoli prosiect integredig. Rydym wedi bod yn defnyddio Sycle
ers mis Mehefin 2015 er mwyn adrodd ar y blaenoriaethau
yng Nghynllun Gwella y Cyngor, ac erbyn hyn rydym wrthi’n
darparu dwy agwedd bellach o’r system: ‘cydweithio byd-eang’ a
‘dangosfwrdd cymunedol’, y gellir eu defnyddio gan bob Partner
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn rheoli perfformiad ein
blaenoriaethau.
Bydd Sycle yn darparu manteision sy’n cynnwys:

•
•
•
		
•
		

Effeithlonrwydd drwy leihau dyblygu a chofnodi data
Un fersiwn o’r gwirionedd
Gwelededd ac atebolrwydd gwell am berfformiad a rhaglen
/ amcanion rheoli prosiect gan gynnwys trywydd archwilio
Adroddiadau deinamig, wedi’u seilio ar eithriadau gyda
dangosfyrddau ac adroddiadau safonol

Archwiliad Allanol:
Cynhaliwyd yr archwiliadau allanol canlynol yn ystod 2015/16, a
dyma grynodeb o’r prif ganfyddiadau:
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Arolygiad AGGCC o Wasanaethau Maethu, Ebrill 2015
Canfu’r arolygwyr bod y gwasanaeth yn canolbwyntio llawer ar
blant, roedd staff yn ymwybodol o anghenion ac amgylchiadau
pob unigolyn. Er gwaethaf prinder staff, mae’r gwasanaeth wedi
cynnal, a hyd yn oed gwella safon y gwasanaeth maethu mewn
rhai meysydd. Cafodd fformat cofnodi goruchwylio ar gyfer staff
maethu ei ganmol. Cafodd y modd y mae’r tîm yn ymgysylltu â
darpar ymgeiswyr, drwy sesiynau gwybodaeth a chynhyrchu DVD ei
ganmol. Bu gwelliannau ers yr arolygiad diwethaf, megis cyflwyno
proses asesu ‘personau cysylltiedig’, y broses o gael tri chydlynydd
annibynnol yn cadeirio cyfarfodydd tarfu, a chyd-leoli’r tîm gyda
thimau gofal plant eraill.
Arolygiad AGGCC o Wasanaethau i Blant, Mai/Mehefin 2015
Nododd yr arolygwyr am dystiolaeth o arfer da mewn asesiadau
gwaith cymdeithasol, a gwelwyd bod cynadleddau ac adolygiadau
amddiffyn plant yn cael eu rheoli’n dda ac yn canolbwyntio’n briodol
ar blant. Roedd safon y cynlluniau gofal yn foddhaol neu’n dda.
Dywedodd yr arolygwyr “Mae gan uwch arweinwyr a swyddogion
ymrwymiad ranedig i wella trefniadau diogelu ac wedi ceisio cryfhau
hyn mewn blaenoriaethau strategol”. Roedd uwch arweinwyr yn
gwybod sut mae’r gwasanaeth yn perfformio, ac yn canolbwyntio
ar wella ymarfer ac ansawdd rheng flaen. Disgrifiwyd y gweithlu yn
“addas, profiadol a chymwys”.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Archwilio Mewnol
Bob blwyddyn mae agweddau penodol o’n gwasanaeth yn destun
archwiliad mewnol; gwiriad yw hyn i sicrhau fod ein gweithdrefnau’n
gadarn a bod ein prosesau rheoli mewnol yn gweithredu’n effeithiol.
Eleni, mae taliadau uniongyrchol a chomisiynu ar gyfer contractau
trydydd sector wedi cael eu harchwilio. Cafwyd argymhellion o’r
ddau archwiliad, ac maent yn cael eu gweithredu eleni.

Gweithgaredd Sicrhau Ansawdd
Rydym wedi adolygu a chryfhau ein gweithdrefnau archwilio ffeiliau
achos ar gyfer Gwasanaethau Plant, ac rydym wedi sefydlu panel
ansawdd sy’n cwrdd i drafod casgliadau o archwiliadau ffeil a
gwneud argymhellion ar gyfer gwelliannau i ymarferion. Ar y cyfan,
mae ein harchwiliadau o ffeiliau achos, yn dangos arfer o ansawdd
da ond wedi tynnu sylw at yr angen i ailystyried a diweddaru ein
polisi recordio gyda’r bwriad o gyflawni ymarfer cofnodi cyson. Yn yr
un modd yn y Gwasanaethau Oedolion, rydym wedi cyflwyno elfen
o ansawdd i banel Pobl Hŷn, er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau
a ddarperir yn cael eu cysylltu’n glir â’r canlyniad y mae’r unigolyn
yn dymuno eu cyflawni. Yn y flwyddyn i ddod byddwn yn cyflwyno’r
ymagwedd hon allan i wasanaethau eraill.

Cylchoedd Ansawdd
Mae Cylchoedd Ansawdd yn fenter a sefydlwyd mewn partneriaeth
â Thîm Comisiynu Contract a Chomisiynu Cyngor Sir y Fflint a
Chyfarwyddiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.
Ymagwedd y ‘Cylch Ansawdd’ oedd sicrhau monitro ansawdd
parhaus y gwasanaethau i oedolion ar draws yr holl leoliadau gofal
yn Sir y Fflint. Mae’r ymagwedd bellach wedi’i hen sefydlu erbyn hyn,
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ac mae wedi croesawu mwy o aelodau o leoliadau iechyd, y trydydd
sector a’r awdurdod lleol. Rydym wedi datblygu pwynt canolog
lle y gall gwybodaeth gadarnhaol a negyddol am wasanaethau
a gomisiynir gael eu rhannu’n anffurfiol ymysg sefydliadau gyda’r
bwriad o sicrhau eu bod yn cael eu gwella cyn bod angen camau
mwy ffurfiol.

Rheoli ein Perfformiad
Mae ein Uwch Dîm Rheoli yn monitro cynnydd yn erbyn y Cyngor a
Chynlluniau Busnes, ac maent yn adrodd yn rheolaidd i’r Cabinet a
Phwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd a Gofal Cymdeithasol sy’n herio
ein barn am sut rydym yn perfformio. Mae’r Bwrdd Moderneiddio
Gwasanaethau Cymdeithasol yn goruchwylio’r prif weithgareddau
sy’n cyfrannu i flaenoriaethau’r cyngor ac yn bwrw ymlaen â newid
gwasanaeth.
O ran y data rydym yn ei gasglu i hysbysu’r darlun cenedlaethol o
berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol, rydym mewn cyfnod
o newid, ac yn gweithio i ddatblygu setiau data newydd a fydd
yn dangos sut rydym yn symud ymlaen gyda gweithrediad Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru). Fodd bynnag, rydym
yn parhau i fesur ein perfformiad yn gyson yn y meysydd hynny
rydym yn ei ystyried i fod yn flaenoriaeth yn Sir y Fflint, ac mae’r
wybodaeth hon yn cael ei chyflwyno’n rheolaidd i’r Uwch Dîm Rheoli
a’r Fforwm Perfformiad chwarterol er mwyn tynnu sylw at arfer gorau
ac adnabod meysydd sydd angen eu gwella. Mae ein perfformiad
yn parhau i fod yn gryf, ac rydym wedi gwneud gwelliannau da
eleni, yn enwedig yn y Gwasanaethau Plant, yn rhai o’r mesurau
Adroddiad Perfformiad 2015-2016

allweddol a nodwyd y llynedd bod angen gwella, megis y gyfradd
o ailatgyfeiriadau, prydlondeb adolygiadau ar gyfer plant mewn
angen, ac amseroldeb asesiadau iechyd ar gyfer plant sy’n derbyn
gofal.

Mesur canlyniadau
Eleni rydym wedi parhau i ddatblygu’r ymagwedd cyd-gynhyrchiol
er mwyn mynd i’r afael a dod o hyd i atebion i anghenion cymorth
pobl, yn unol ag uchelgeisiau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol
a Lles a’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol Cymdeithasol a’r
Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol cysylltiedig. Gan weithio trwy
grŵp budd-ddeiliaid amlasiantaeth yng Ngogledd Cymru, rydym wedi
datblygu gweithdrefnau a dogfennaeth newydd sy’n cefnogi’r Ddeddf
wrth gael gwared ar yr angen am asesiadau drud, biwrocrataidd,
sy’n cymryd amser a gadael i bobl benderfynu ‘yr hyn sy’n bwysig’
iddynt a sut y gallant gyfeirio eu cefnogaeth eu hunain i gyflawni’r
canlyniadau y maent eu heisiau. Byddwn yn parhau i weithredu’r
prosesau hyn yn y flwyddyn sydd i ddod, wedi’i gefnogi drwy raglen
ddrud a pharhaus o hyfforddiant a mentora ar gyfer yr holl staff.
Ochr yn ochr â hyn, rydym wedi cyflwyno dull o fesur y cynnydd y
mae pobl yn ei wneud tuag at eu canlyniadau personol, er mwyn i ni
allu dangos yr effaith gadarnhaol y mae’r ymagwedd newydd yn ei
gael ar fywydau pobl.

Cwynion
Mae dysgu o gwynion yn bwysig ac rydym yn defnyddio’r
canfyddiadau a’r canlyniadau i lywio polisi ac ymarfer wrth ddarparu
gwasanaethau (a gelwir y broses yn ‘gwersi a ddysgwyd’). Mae
enghreifftiau o gamau a gymerwyd ar faterion a godwyd yn sgil
cwynion i’r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion yn cynnwys:
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•
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		

Byddwn yn adolygu ein prosesau lle ceir honiadau o
ymddygiad amhriodol tuag at staff gofal, gan gynnwys y rhai 		
sy’n gweithio i ddarparwr preifat, a byddwn yn ymchwilio’n 		
ffurfiol iddynt ac yn cofnodi canlyniad.
Caiff taflenni gweithredu eu llenwi ar ddiwedd pob adolygiad
anabledd dysgu felly mae’r defnyddiwr gwasanaeth yn 			
gadael gyda’r tri chanlyniad pwysicaf maent yn dymuno ei 		
gyflawni, ac mae copi yn cael ei anfon i’r darparwr. Bydd hyn 		
yn sicrhau bod camau gweithredu a gynlluniwyd ar gyfer
unigolyn yn cael eu datblygu gyda darparwyr gwasanaeth
er mwyn paratoi at yr adolygiad nesaf.
Mae contractau gyda chartrefi cofrestredig preifat wedi
cael eu diwygio i nodi y bydd y Cyngor yn awr yn talu cyfradd 		
yr Awdurdod Lleol cynnal, gan gynnwys lleoliadau
trawsffiniol yn Lloegr

• Prosesau maethu wedi’u cryfhau o ran disgwyliadau ar adeg
		 profedigaeth ym mywyd plentyn sy’n derbyn gofal, ac
		 amseroldeb gofalwyr maeth wrth dderbyn cyflwyniad trylwyr
		 a chynhwysfawr ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo.
• Llyfrynnau gwybodaeth Gwasanaeth i gael eu diweddaru a’u
		 diwygio.

Profiad defnyddwyr y gwasanaeth
Rydym yn casglu adborth yn rheolaidd gan bobl sy’n defnyddio ein
gwasanaethau trwy adolygiadau cynllun gofal, grwpiau ymgysylltiad
defnyddwyr gwasanaethau a holiaduron wedi’u targedu. Rydym
wrthi’n adolygu ein holiaduron adborth yn unol â’r Fframwaith
Canlyniadau Cenedlaethol, a blaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn nesaf
fydd datblygu ffyrdd newydd ac arloesol o alluogi rhagor o bobl i
gael dweud eu dweud am ein gwasanaethau.

Ac ar gyfer Gwasanaethau Plant:

•
		
		
•
		
		
		

Cynnal cyfarfodydd ar wahân rhwng rhieni / partneriaid os
nad yw un rhiant / partner yn ymgysylltu’n effeithiol ac yn
mynd allan o’r ystafell os bydd y llall yn bresennol.
Mewn cyfarfodydd grŵp craidd pan fo rhieni yn ofidus a ddim
yn talu sylw’n llawn i’r hyn sy’n digwydd, bydd Cadeiryddion
yn crynhoi canlyniadau i sicrhau fod rhieni’n deall beth fydd
yn digwydd nesaf.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016
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Asesu - Sgwrs am hyrwyddo byw’n annibynnol, neu sicrhau lefel dda
o ddatblygiad ar gyfer plentyn, lle mae canlyniadau personol, a’r
rhwystrau i gyflawni canlyniadau yn cael eu nodi’n gyd-gynhyrchiol.
Modelau Darparu Amgen - Ffyrdd newydd o weithio i ddarparu
gwasanaethau mwy effeithlon, gallant fod yn wasanaethau
rhanedig, trefniant contract allanol, trefniadau rheoli rhanedig,
mentrau ar y cyd a sefydlu mentrau cymdeithasol.
Cabinet - Mae Cabinet y Cyngor yn cynnwys 8 Aelod Etholedig.
Mae pob Aelod Etholedig, a gefnogir gan Gyfarwyddwr Arweiniol
a Phenaethiaid Gwasanaeth/ Rheolwyr atebol, yn cael portffolio o
wasanaethau/ swyddogaethau’r Cyngor.
Cyngor Gofal Cymru - Y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru
sy’n gyfrifol am hyrwyddo a sicrhau safonau uchel ar draws y
gweithlu gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol.
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru
(AGGCC) - Mae gan yr Arolygiaeth bwerau i adolygu gwasanaethau
cymdeithasol Awdurdodau Lleol ar lefel leol a chenedlaethol, i
hysbysu’r cyhoedd a yw gwasanaethau yn cyrraedd y safon, i
hyrwyddo gwella gwasanaethau ac i helpu diogelu buddiannau pobl
ddiamddiffyn sy’n defnyddio gwasanaethau a’u gofalwyr. Maent
hefyd yn cynnig cyngor proffesiynol i Weinidogion Cymru a phobl sy’n
creu polisïau.

Adroddiad Perfformiad 2015-2016

Ymadawr Gofal - Pobl ifanc sydd wedi bod yng ngofal yr awdurdod
lleol a chredir eu bod yn gymwys am wasanaethau gadael gofal, h.y.
mae gan bobl ifanc sydd wedi cael bod dan ofal am gyfnod o fwy na
13 wythnos, o’u pen-blwydd yn 14, hawl i gefnogaeth barhaol wrth
iddynt dyfu’n oedolion.
Comisiynu - Mae hyn yn golygu gwneud penderfyniadau am y
gwasanaethau sydd eu hangen i ymateb i angen. Mae’n cynnwys
gwneud penderfyniadau am allu, lleoliad, cost ac ansawdd y
gwasanaethau, ynghyd â phwy fydd yn eu darparu.
Cydweithio - Lle mae asiantaethau’n cyfuno eu hadnoddau (amser,
arbenigedd ac arian) i weithio gyda’i gilydd i ddarparu a datblygu
gwasanaethau.
Cyd-gynhyrchu - Dinasyddion, gofalwyr a theuluoedd yn gweithio
gyda rhai sy’n gwneud penderfyniadau a darparwyr gwasanaethau
er mwyn creu penderfyniad neu wasanaeth sy’n gweithio ar gyfer
pob parti.
Rhianta Corfforaethol - Mae’n ddyletswydd ar y Cyngor i fod yn
rhiant da i blant a phobl ifanc sydd dan ei ofal ac i’r bobl ifanc hynny
sydd wrthi’n gadael gofal. Mae’r Cyngor am sicrhau’r canlyniadau
gorau posib i’r plant hynny. Mae’n rhaid wrth arweiniad strategol
a gwleidyddol clir er mwyn sicrhau bod Plant sy’n Derbyn Gofal a’r
rhaglen Rhianta Corfforaethol yn cael blaenoriaeth a phroffil priodol.
Taliadau uniongyrchol - Taliadau arian parod a roddir i bobl sy’n
gymwys er mwyn iddynt allu rheoli eu gofal eu hunain, a rhoi mwy
o ddewis a hyblygrwydd iddynt. Taliadau misol rheolaidd gan y
Gwasanaethau Cymdeithasol yw’r rhain er mwyn i bobl allu prynu
eu gofal eu hunain, yn hytrach na chael cymorth wedi’i drefnu gan y
gwasanaethau cymdeithasol.
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Gofal Cartref - Rhoddir gofal cefnogol i unigolion yn eu cartrefi eu
hunain.
Gofal Estynedig - Mae gofal estynedig yn rhan o sbectrwm y
gwasanaethau canolradd yn y gymuned, ond mae’n darparu gofal
yn benodol ym mhen pellaf y sbectrwm i bobl y mae ganddynt
anghenion meddygol a/neu nyrsio a fyddai, heb ofal estynedig, yn
cael eu derbyn i’r ysbyty neu’n gorfod aros yn hwy yn yr ysbyty. (Mae
hyn yn cynnwys pobl sy’n cael eu derbyn i wely acíwt yn yr ysbyty
a’r rhai hynny sy’n cael eu derbyn/trosglwyddo i wely mewn ysbyty
cymunedol.)
Cynllun Gofal Ychwanegol - Cynlluniau sy’n darparu cyfleusterau
byw’n annibynnol a rhagor o ddewis tai i rai pobl hŷn yn Sir y
Fflint; gellir prynu neu rentu fflatiau ar gyfer pobl oed 60+ sydd ag
anghenion gofal a llety.
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd - Gwasanaeth gwybodaeth,
cyngor ac arweiniad cyfrinachol a diduedd i deuluoedd sydd â
phlant a phobl ifanc rhwng 0 a 19 mlwydd oed. Mae’r Gwasanaeth
Gwybodaeth i Deuluoedd yn gweithio gyda sefydliadau yn y sector
cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn
gwybod ble a sut i gael gafael ar wybodaeth a chymorth.

plant yn cael cyfnodau hir, neu gyfnodau niferus, o dderbyn gofal
gan yr awdurdod lleol. Prif nod y GICD yw cynorthwyo teuluoedd i
aros gyda’i gilydd drwy roi grym iddynt i gymryd camau cadarnhaol
i wella eu bywydau eu hunain.
Ardal - Ardal yw ardal ddaearyddol sydd wedi’i ddiffinio ac mae
yna dri thîm sydd yn Sir y Fflint, sef y Gogledd Ddwyrain (Glannau
Dyfrdwy), y Gogledd Orllewin (y Fflint a Threffynnon) a’r De (Bwcle,
yr Wyddgrug, ac yn y blaen). Y prif nod yw rhoi modd i staff amlasiantaeth y fro i weithio mewn partneriaeth fel tîm integredig i
gynllunio, darparu a monitro’r gwasanaethau gorau posib i’r ardal
leol ar gyfer y preswylwyr.
Bwrdd Gwasanaethau Lleol - Tîm Arwain lleol o gyrff
gwasanaethau cyhoeddus Sir y Fflint (y Cyngor, yr Heddlu, Bwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Addysg Uwch a Phellach, y
Gwasanaeth Prawf, Tân ac Achub, Asiantaeth yr Amgylchedd, y
Sector Gwirfoddol).
Plentyn sy’n Derbyn Gofal (LAC) – Mae plant sy’n derbyn gofal
yn blant a phobl ifanc sydd mewn gofal cyhoeddus ac sy’n derbyn
gofal gan y wladwriaeth. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n destun
gorchymyn gofal neu wedi eu categoreiddio dros dro fel bod yn
derbyn gofal ar sail gynlluniedig ar gyfer gwyliau byr neu ofal
seibiant. Mae’r term hefyd yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio plant a
phobl ifanc sy’n cael eu ‘lletya’ sy’n derbyn gofal ar sail wirfoddol ar
gais, neu trwy gytundeb gyda, eu rhieni.

Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd - Model arloesol
o wasanaeth er mwyn diwygio’r gwasanaethau a ddarperir i
deuluoedd a phlant diamddiffyn. Yn achos teuluoedd sydd â
phroblemau cymhleth, mae’n fwy tebygol y bydd datblygiad corfforol,
cymdeithasol ac emosiynol y plentyn yn cael eu niweidio, a bydd rhai

Adroddiad Perfformiad 2015-2016
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Addasiadau Mân a Mawr - Addasiad sy’n costio llai na £1000 yw
mân addasiad, megis gosod canllaw neu gawod mynediad gwastad
(nid offer). Mae addasiad mawr yn costio mwy na £1000 a bydd
yn cael ei wneud drwy’r Grant Cyfleusterau i’r Anabl, neu os yw’r
unigolyn yn denant i Gymdeithas Dai, drwy Gynllun 1A, sy’n cael
ei ariannu gan Lywodraeth Cymru (e.e. ystafell ymolchi, cegin, neu
estyniad i ystafell wely, lifft grisiau, neu lifft)
Mwy na Geiriau - Fframwaith strategol ar gyfer gwasanaethau
Cymraeg mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru a
ddatblygwyd gan Llywodraeth Cymru. Mae’r fframwaith yn darparu’r
sefyllfa gyfredol ac ymagwedd systematig i wella gwasanaethau
ar gyfer y rhai sydd angen neu sy’n dewis derbyn eu gofal drwy
gyfrwng y Gymraeg.
Esgeulustod - Mae esgeulustod yn golygu methiant i ddiwallu
anghenion corfforol, emosiynol, cymdeithasol neu seicolegol
sylfaenol person, sy’n debygol o arwain at amhariad ar les y person
(er enghraifft, nam ar iechyd y person).
Canlyniadau - Y manteision, newidiadau neu effeithiau eraill sy’n
arwain at welliant mewn ansawdd bywyd ar gyfer y person gan y
gwasanaethau a ddarperir. E.e. gwelliant mewn gweithredu corfforol
neu gynnal sgil bywyd yn arwain at barhau ag annibyniaeth
Sefydlogrwydd - Bydd cyflawni ‘sefydlogrwydd’ yn ystyriaeth
allweddol o’r adeg y bydd plentyn yn derbyn gofal, a dylai Rhan 6
cynllun gofal a chymorth yn nodi o’r cychwyn cyntaf sut y bydd hyn
yn cael ei gyflawni. Mae sefydlogrwydd yn cynnwys sefydlogrwydd
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emosiynol (atodiad), sefydlogrwydd corfforol, a sefydlogrwydd
cyfreithiol (sydd â chyfrifoldeb rhiant am y plentyn). Gyda’u gilydd
mae’r rhain yn rhoi ymdeimlad o ddiogelwch, parhad, ymrwymiad a
hunaniaeth i blentyn).
Atal - Mae’r dull atal yn gwella lles personau trwy atal neu leihau
problemau byw mawr. Mae darparu gwybodaeth i bobl i hunanreoli ochr yn ochr ag ymyrraeth gynnar cyn i broblemau waethygu,
monitro ac asesiadau risg cymesur yn golygu bod problemau yn cael
eu lleihau ac mae’r angen am gymorth tymor hwy parhaus yn cael ei
leihau.
Ailalluogi - Gwasanaeth asesu ac ymyrryd tymor byr yw ail-alluogi
sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac ar ganlyniadau, a’i nod yw
gwneud y mwyaf o annibyniaeth, dewis a safon bywyd. Mae’r
mwyafrif o bobl sydd am gael Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol
yn mynd drwy gyfnod o asesu a chymorth fel y gallant fyw mor
annibynnol ag y bo modd, a thrwy hynny, bydd modd sicrhau bod
angen cyn lleied â phosib o gymorth parhaus arnynt.
Pwyllgor Craffu - Caiff penderfyniadau eu gwneud fel arfer gan y
Cabinet, gan gynnwys penderfyniadau am faterion polisi pwysig.
Gwaith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yw dwyn y Cabinet i gyfrif
fel cyfaill beirniadol a monitro/helpu i wella a datblygu polisïau a
gwasanaethau’r cyngor.
Un Pwynt Mynediad (SPOA) - Un pwynt cyswllt newydd ar gyfer
oedolion sy’n dymuno cael mynediad at gyngor, asesiadau a
gwasanaethau iechyd cymunedol a gofal cymdeithasol cydlynol.
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Geirfa
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) - Bydd y
Ddeddf yn gosod fframwaith cyfreithiol craidd gwasanaethau
cymdeithasol a gofal cymdeithasol, ac yn ategu hawliau pobl i
gael gwybodaeth a gwasanaethau ac yn cefnogi darparu ein
gwasanaethau mewn ffordd integredig er mwyn sicrhau bod
gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol yn gynaliadwy.
Byw â Chymorth - Tai a chymorth sy’n cael ei hadeiladu o amgylch
person, gan eu galluogi i ddewis ble maent yn byw, gyda phwy a sut
y maent yn cael eu cefnogi.

Lles - Mae cyfeiriad at les yn y Ddeddf yn golygu lles unigolyn
sydd angen gofal a chymorth neu ofalwr sydd angen cefnogaeth.
Mae lles yn ymwneud â datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol,
cymdeithasol ac ymddygiadol y plentyn. Mae hefyd yn ymwneud â
rheolaeth dros fywyd bob dydd a chymryd rhan mewn gwaith ym
maes oedolion.
Sgwrs ‘Beth sy’n Bwysig’ - Sgwrs i ganfod ‘yr hyn sy’n bwysig’ i
berson o ran eu lles, yr hyn y maent yn dymuno ei gyflawni a pha
gryfderau, capasiti a gallu gallant eu defnyddio i’w galluogi i oresgyn
rhwystrau. Bydd y sgwrs yn cael ei chynnal drwy’r broses asesu i
nodi canlyniadau personol.

SYCLE - Pecyn meddalwedd ar gyfer cynllunio, rheoli risg, rheoli
rhaglen a phrosiect integredig, ac adrodd yn ôl.
Tîm o Amgylch y Teulu - Cyd-drefnu cymorth cynnar i deuluoedd
sydd ag anghenion lluosog sydd yn fwy na’r hyn y gall un
gwasanaeth fynd i’r afael ag o. Mae Tîm o Amgylch y Teulu yn
ceisio gwneud y defnydd gorau o’r holl adnoddau lleol i sicrhau fod
cryfderau teuluol a chymunedol yn cael eu harneisio a phroblemau
yn cael eu hatal rhag gwaethygu.
Teleofal - Ffordd y gall cymorth ei ddarparu drwy offer telegyfathrebu
yn y cartref. Mae’n defnyddio technoleg syml i reoli risg ac i roi i
bobl y tawelwch meddwl sydd ei angen arnynt i fyw yn eu cartrefi’n
hirach.
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